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Brollach
Tá na hábhair acmhainní a thugtar anseo bunaithe ar an gCuraclam Eatramhach agus Treoirlínte
don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a d’ullmhaigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta agus a d’fhaomh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Ní saintreoracha iad, ach
soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna ranga ónar féidir le múinteoirí roghnú de
réir Pholasaí OCG a scoile féin.
D’ullmhaigh múinteoirí le taithí na hábhair faoi threoir na Seirbhíse Tacaíochta Oiliúna do
Scoileanna. Tá pearsanra ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG
do Scoileanna agus múinteoirí ranga sna Scoileanna Réamh-Thástála i ndiaidh iad a mheas.
Chuathas i gcomhairle leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta fad a bhí na
hábhair seo á bhforbairt agus measadh iad a bheith comhoiriúnach don Churaclam Eatramhach agus
Treoirlínte.
Tá sé mar chúram ar na daoine sin atá chun tarraingt as na hacmhainní seo iad féin a shásamh go
bhfuil clár ábhair na n-acmhainní a úsáideann siad oiriúnach do riachtanais na ndaltaí agus de réir
Pholasaí agus Chlár OCG a scoile.
Tá fíorbhuíochas ag dul dóibh sin ar fad a chuir le forbairt agus cnuasach na n-ábhar acmhainní
seo. Gan dabht beidh siad ina gcabhair mhór dóibh sin a bhíonn ag plé le hoideachas sóisialta,
pearsanta agus sláinte daoine óga.
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Buíochas
Is í an tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG do Scoileanna a rinne forbairt na n-ábhar seo a chomhordú.
Bunaíodh an tseirbhís seo i Lárionad Oideachais Droim Conrach i nDeireadh Fómhair 1995, seirbhís a
bhfuil an fhreagracht uirthi tacaíocht a thabhairt chun an OCG a chur i ngníomh i mbunscoileanna agus
iar-bhunscoileanna ar fud na tíre. Faigheann an tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG do Scoileanna maoiniú
ón Aonad Forbartha Ionghairme, ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ó Chiste Sóisialta na hEorpa.
Tá an Roinn Oideachais agus Eolaíochta buíoch den mhórchuid daoine a chuir le Lámhleabhar seo
an Mhúinteora a scríobh. Mar thoradh ar a ndúthracht agus a gcabhair fhíorluachmhar le linn an
tionscadail ar fad d’éirigh linn na hábhair a chríochnú. Tá buíochas ag dul do:

An tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG do Scoileanna
Nora Brennan, Comhordaitheoir Oiliúna
Mary Martin, Comhordaitheoir Cúnta (ó 1998 ar aghaidh)
Áine Lawlor, Comhordaitheoir Cúnta (go 1998)
Jocelyn Kelly, Rúnaí

Na hÚdair
Mary Beausang
Helena Browner
Chris Fowler

Grúpa Feidhmithe OCG
Cathaoirleach: Emer Egan, Cigire Sinsearach, An tAonad Forbartha Ionghairme

Grúpa Bainistíochta Tionscadail OCG
Cathaoirleach: Paul Doyle, Príomh-Oifigeach, An tAonad Forbartha Ionghairme - go 1998
Cathaoirleach: Vincent Wrynn, Príomh-Oifigeach, An tAonad Forbartha Ionghairme - ó 1998 ar aghaidh

Scoileanna Réamh-Thástála
Na Bunscoileanna Réamh-Thástála, comhordaithe ag Siobhán Cluskey

Oiliúnóirí OCG
An Fhoireann Náisiúnta

Cigirí ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Bernadette Ní Áingleis
Proinsias Ó Dughaill
Pádraig Ó Donnabháin

Grúpa Oibre Bunoideachais na CNCM
Noreen Kavanagh, Oifigeach Oideachais den CNCM
Fionnuala Kilfeather, Comhordaitheoir Náisiúnta na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunoideachas
Colm Ó Ceallacháin, Cigire Scoileanna
Sally Shiels, Cumann Múinteoirí Éireann

Baill Chomhairle na CNCM
Ionad Oideachais Dhroim Conrach
Patrick B. Diggins, Stiúrthóir, agus an Fhoireann

An Líonra Lárionad Oideachais
Clóscríobhaí
Bridie Hunter

Aistritheoir
Dáithí Ó Luineacháin, Gaelchló
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Réamhrá
Forbraíodh na hábhair acmhainní seo chun múinteoireacht an Oideachais Chaidrimh agus
Ghnéasachta (OCG) a éascú de réir Churaclam agus Threoirlínte an Oideachais Chaidrimh agus
Ghnéasachta a d’ullmhaigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM).
Ní saintreoracha iad na hábhair seo, ach soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna
ranga. Roghnóidh múinteoirí ceachtanna atá oiriúnach d’aois agus do chéim forbartha na bpáistí
agus de réir pholasaí na scoile.
Tugtar roghanna le haghaidh gach téama OCG, le dóthain ábhair ag gach rogha le haghaidh ceachta.
D’fhéadfadh sé go mbeadh sé indéanta cuid de na roghanna a imeascadh le réimsí ábhar eile. Tugtar
rogha gníomhaíochtaí le cur san áireamh sa cheacht chomh maith. Níor chóir go mbeadh bac ar
rannpháirtithe sa chlár gníomhaíochtaí a roghnú ar fearr a oireann siad dá scoil féin.
I ngach scoil ar leith déanfar Polasaí Scoile don OCG a fhorbairt i gcomhar leis na
tuismitheoirí/caomhnóirí, an príomhoide, an fhoireann mhúinteoireachta, an Bord Bainistíochta agus,
nuair a oireann, leis na daltaí. Léireoidh polasaí na scoile príomhluachanna agus ethos na scoile.

Cad é OCG?
Tá OCG mar chuid den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS). Soláthraíon OCG
deiseanna struchtúrtha do pháistí chun an t-eolas, an dearcadh, na luachanna, an creideamh agus
na scileanna praiticiúla a fhorbairt atá riachtanach chun caidreamh pearsanta sláintiúil mar pháistí
agus, ina dhiaidh sin, mar dhaoine fásta a bhunú agus a chothú.
Féachann OCG le deiseanna a thabhairt do pháistí eolas agus tuiscint a fháil ar chaidreamh agus
gnéasacht an duine, trí phróisis a chuirfidh ar a gcumas luachanna a fhoirmiú agus modhanna
iompair a bhunú laistigh de fhrámaíocht mhorálta, spioradálta agus shóisialta.

Cad í an aidhm le OCG a mhúineadh ar scoil?
Is í aidhm ghinearálta an oideachais ná cur le forbairt gach gné den duine, lena n-áirítear an
fhorbairt aeistéitiúil, chruthaitheach, chriticiúil, chultúrtha, mhothúchánach, intleachtúil,
mhorálta, fhisiceach, pholaitiúil, shóisialta agus spioradálta, don saol pearsanta, do shaol an
teaghlaigh, don saol oibre, don saol sa phobal agus don chaitheamh aimsire. Is léir go bhfuil an
tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta mar chuid den aidhm ghinearálta seo.

Cén chaoi ar féidir OCG a áireamh i gcuraclam na scoile?
Is féidir OCG a éascú ar thrí bhealach laistigh den scoil:
▲

i gcomhthéacs aeráid agus atmaisféar dearfach scoile;

▲

mar chuid de OSPS tráthchláraithe;

▲

ar bhonn imeasctha traschuraclaim.

Léireoidh Polasaí OCG na Scoile a mhéad a thabharfar an Clár OCG mar cheachtanna aonair nó ar
bhealach dé-chur chuige .i. trí cheachtanna aonair agus naisc traschuraclaim. D’fhéadfadh an
soláthar tráthchláraithe don OCG a bheith oiriúnach do réimsí íogaire an chláir agus do na gnéithe
sin a mbíonn gá le cur chuige níos foirmiúla dóibh, nuair is féidir dóthain ama a thabhairt do
pháistí eolas a fháil, ceisteanna a chur, eolas a shoiléiriú agus scileanna a fhorbairt.
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Cad a mhúinfimid?
Is éard a bheidh san OCG ábhar agus scileanna a mhúineadh trí phróisis a chuirfidh ar chumas na
bpáistí luachanna agus creideamh a mhúnlú agus modhanna iompair a chothú, laistigh
d’fhrámaíocht mhorálta, spioradálta agus shóisialta a n-aontaíonn comhpháirtíocht na
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí, na múinteoirí agus na mBord Bainistíochta uirthi le linn fhoirmiú
pholasaí OCG i ngach scoil. Chun na críche sin, tá sé i gceist go dtacóidh na hábhair seo le
scoileanna agus iad i mbun leagan amach an chláir OCG a thabharfaidh siad, de réir pholasaí OCG
na scoile.
Tá dhá Shraith i gCuraclam agus Treoirlínte an OCG: "Mé Féin" agus "Mé Féin agus Daoine Eile".
Laistigh de na Sraitheanna sin socraítear na topaicí in Aonaid Sraithe. Faoi "Mé Féin" áirítear sna
hAonaid Sraithe féinmheas, fás agus athrú, beatha nua, mothúcháin, sábháilteacht agus
cinnteoireacht. Faoi "Mé Féin agus Daoine Eile" tá na topaicí bunaithe ar chaidreamh leis an
teaghlach, le cairde agus le daoine eile.
Tá na hábhair seo bunaithe ar na hAonaid Sraithe mar a thuairiscítear agus tá sé i gceist go
dtacóidh siad le scoileanna agus a gClár OCG á thabhairt acu.

Cén chaoi a múinfimid é?
Tá OCG ina chuid thábhachtach den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), mar atá
chomh maith oideachas sa chosaint ar mhí-úsáid ar pháistí, oideachas in úsáid/mí-úsáid substaintí,
sa chothú agus i sláinteachas, srl. Tá ábhair ar fáil do scoileanna i gcuid mhaith de na réimsí seo
agus is féidir iad a úsáid chun an obair in OSPS agus OCG a chomhlánú.
Molann Curaclam agus Treoirlínte an OCG curaclam bíseach. Is éard atá ansin ábhair a chlúdach arís
ar mhodh forásach go rialta. Ag tacú leis an gcur chuige seo, léiríonn na hábhair seo riachtanais
fhorbartha na bpáistí.
Moltar do scoileanna nach mbeidh na cláir iomlán má fhágtar aon chuid de Churaclam agus
Treoirlínte an OCG ar lár. Tá sé i gceist go gclúdófar gach téama arís gach bliain. Is faoin scoil agus
faoi na múinteoirí féin a bheidh sé cinneadh ar shainábhar gach ceachta. Is iad dearbhú pholasaí
na scoile agus aoiseanna is céimeanna forbartha na ndaltaí na príomhthionchair ar an obair sin.

Comhpháirtíocht le tuismitheoirí/caomhnóirí in OCG
Tá sé cumhdaithe i mBunreacht na hÉireann go "[n]Admhaíonn an Stát gurb é an Teaghlach is
múinteoir príomha dúchasach don leanbh, agus ráthaíonn gan cur isteach ar cheart doshannta ná
ar dhualgas doshannta tuistí chun oideachas de réir a n-acmhainne a chur ar fáil dá gclainn i
gcúrsaí creidimh, moráltachta, intleachta, coirp agus comhdhaonnachta." Dá réir sin, is é dualgas
tuismitheoirí/caomhnóirí é a chinntiú go mbeidh a luachanna creidimh agus morálta féin lárnach
don mhéid a mhúineann siad ag baile.
Tá na leathanaigh seo a leanas dar teideal "Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí/Caomhnóirí in
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta" ullmhaithe chun tacú le páirtíocht tuismitheoirí i dtabhairt
isteach an OCG do dhaltaí rang a cúig agus a sé. D’fhéadfadh sé gur mian leis na scoileanna na
nótaí seo a thabhairt do thuismitheoirí ag tús na scoilbhliana do rang a cúig agus a sé.
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Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí/Caomhnóirí
in Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí, a chairde,
Faoin tráth seo, is dócha go bhfuil eolas agaibh faoin gcuraclam nua ar Oideachas Caidrimh agus
Gnéasachta (OCG) atá á thabhairt isteach i ngach scoil bunoideachais agus iar-bhunoideachais. Is
comhpháirtíocht é an OCG ina n-áirítear tuismitheoirí, múinteoirí agus lucht bainistíochta. Tá an
t-eolas seo faoin gcuraclam OCG do rang a cúig agus a sé á sheoladh againn chugaibh ionas go
mbeidh a fhios agaibh cad tá á fhoghlaim ar scoil ag do pháiste. Tabharfaidh sé deis duit chomh
maith gnéithe éagsúla den OCG a phlé le do pháiste sula bhfoghlaimíonn sé/sí fúthu ar scoil.
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
Tá comhaontú ginearálta ann go mbaineann oideachas le do shaol ar fad agus le maireachtáil sa
saol agus ní hamháin le cúnamh a sholáthar do dhaoine óga chun post a fháil. Tugann scoileanna
seans do pháistí forbairt mar dhaoine dea-oilte. Tá ábhar nua á thabhairt isteach do pháistí i
ngach bunscoil chun tacú leis an obair thábhachtach sin. Tugtar Oideachas Sóisialta, Pearsanta
agus Sláinte (OSPS) ar an ábhar sin. Is laistigh den OSPS a mhúinfear OCG. Is laistigh den OSPS a
chlúdófar topaicí tábhachtacha eile. I dtopaicí OSPS áirítear:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Sábháilteacht
Cineálacha Saoil Sláintiúla
Cúram na Timpeallachta
Maistíneacht

Oideachas Cothaitheach
Úsáid agus Mí-Úsáid Substaintí
Oideachas Meánach
Freagrachtaí as Maireachtáil agus
Obair a dhéanamh le Daoine eile

Baineann OSPS le forbairt, dea-bhail agus sásamh pearsanta páistí. Bíonn deis ag páistí scileanna a
fháil le linn OSPS ar nós:

•
•
•
•
•
•
•

féinmheas agus féinmhuinín a fhorbairt
cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh
cinntí agus roghanna freagracha a dhéanamh
mothúcháin a rialú ar bhealach freagrach
roghanna sláintiúla a dhéanamh
scileanna sábháilteachta a fhorbairt
scrúdú criticiúil a dhéanamh ar thionchar na meán ar iompar an duine.

I gcroílár na hoibre seo tá cur chun cinn cineál saoil atá comhbhách, measúil agus tuisceanach, ní
hamháin i dtaca le daoine eile ach i dtaca leat féin agus leis an domhan ina mairimid chomh
maith.
Beidh am dá chuid féin ag OSPS i sceideal seachtaine na scoile agus múinfear trí ábhair eile é.
Déanfaidh gach scoil, sa chineál atmaisféir a chruthaíonn sí, iarracht an obair atá déanta sa ranga
OSPS a threisiú. Ciallaíonn sé sin go mbainfidh OSPS leo de réir mar atá sé sa saol laethúil. Mar
shampla, leis an tslí ina bpléann daoine le chéile nó an luach a chuirtear ar iompair shláintiúla
tabharfar teachtaireachtaí ar leith do na páistí.
Beidh tú ar an eolas go bhfuil polasaí don OCG déanta amach ag gach pobal scoile, agus go bhfuil
páirt glactha ag ionadaithe tuismitheoirí sa phróiseas. Tabharfaidh an polasaí le fios cén chaoi a
múinfear OCG agus conas a thabharfar aghaidh ar cheisteanna ar leith mar shocruithe ranga ina
bhfaightear aoisghrúpaí difriúla páistí le chéile, nó suímh ina bhféadfadh sé gur mian le
tuismitheoirí a bpáistí a tharraingt siar ó rang OCG ar leith nó ó ghnéithe ar leith den chlár OCG.
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Ábhair Mhúinteoireachta OCG
Thacaigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta le hábhar múinteoireachta a fhorbairt le húsáid i
seachadadh an OCG sa seomra ranga. Aithníonn na hábhair mhúinteoireachta
tuismitheoirí/caomhnóirí mar phríomhoideachasóirí a bpáistí agu soláthraíonn cúnamh do
mhúinteoirí ina ról comhlántach agus tacaíochta. Is féidir leis na tuismitheoirí féachaint ar ábhair
an tseomra ranga agus féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh le príomhoide na scoile chun é sin a
dhéanamh.
Tá leathanaigh Nasc idir Baile is Scoil ann le haghaidh gach topaice agus soláthraíonn na
leathanaigh sin roinnt ábhair duit ó cheachtanna an tseomra ranga. Ní bileoga saothair oibre baile
atá le cur ar ais ag an scoil iad sin. Tá sé i gceist go dtabharfaidh siad léargas duit ar chuid den
obair atá á déanamh ar scoil, agus go dtacóidh siad leat i do chuid oibre féin le do pháiste ag
baile. Nuair atá a fhios agat go bhfuil do pháiste ag foghlaim trí OCG ar scoil, beidh tú in ann
úsáid a bhaint as deiseanna laethúla chun na ceisteanna céanna a phlé de réir mar a thagann siad
chun solais.
D’fhéadfadh na moltaí seo a leanas a bheith ina gcabhair do thuismitheoirí/chaomhnóirí:
Scaip an Roinn Oideachais agus Eolaíochta leabhrán do thuismitheoirí ar OCG, ar a dtugtar "Ag
Dul Chun Cinn le Chéile". Soláthraíonn an leabhrán sin eolas ar OCG agus freagraíonn sé mórán
ceisteanna a chuireann tuismitheoirí/caomhnóirí go minic faoin gclár. Tá cóipeanna den
leabhrán sin le fáil ón scoil.
Tá sé cúiteach do thuismitheoirí agus do pháistí nuair a éistítear leis na páistí agus nuair a
chloistear cad tá ar siúl ina saol. Is minic go mbíonn an tuismitheoir agus an páiste araon ar a
suaimhneas ag am luí, um thráthnóna nó ag an deireadh seachtaine. Le ham a chaitear ag
taisteal nó ag obair le chéile timpeall an bhaile soláthraítear deis don
tuismitheoir/chaomhnóir agus don pháiste labhairt le chéile agus cumarsáid mhaith a chothú.
Tá a scéal speisialta agus uathúil féin ag gach páiste, bídís ina gcónaí i ngrúpa teaghlaigh
choinbhinsiniúil, lena dtuismitheoir aonair nó in aonaid eile teaghlaigh. Ní mór go mbeadh a
fhios ag páistí faoina scéal féin agus faoina n-uathúlacht agus go gceiliúrfaidís iad. Is féidir le
tuismitheoirí/caomhnóirí deiseanna a chruthú ó aois an-óg chun é sin a dhéanamh.
Agus rang a cúig nó a sé sroichte ag páistí, beidh bealaí cumarsáide forbartha ag tuismitheoirí
leo nach raibh indéanta nuair a bhí siad ní ba óige. De réir mar a théann na páistí i dtreo
ógántachta, bíonn spéis acu i ngach gné den fhás suas. D’fhéadfadh sé a bheith deacair ar
roinnt tuismitheoirí labhairt ar cheisteanna a bhaineann le caithreachas. D’fhéadfadh clár
teilifíse nó fógra a bheith úsáideach chun tús a chur le plé.
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Tabhairt Isteach do Churaclam OCG
Rang a Cúig agus a Sé
Ag leibhéal bunscoile, féachann OCG le cabhrú le páistí foghlaim faoina bhforbairt féin agus faoina
gcairdeas agus caidreamh le daoine eile. Beidh an obair seo bunaithe ar fhéiníomhá mhaith a
fhorbairt, meas orthu féin agus ar dhaoine eile a chur chun cinn agus eolas oiriúnach a sholáthar
dóibh.
Is iad seo a leanas téamaí Rang a Cúig agus a Sé:

Rang a Cúig

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rang a Sé

An Duine ar Mé

Mise agus Mo Bharrmhianta

Cineálacha Difriúla Cairde

Cineálacha Difriúla Grá

Mo Theaghlach

Teaghlaigh

Sábháilteacht

Sábháilteacht agus Sláinte

Mothúcháin

Mothúcháin

Fásann agus athraíonn mo chorp.

Ag fás agus ag athrú

Iontas Beatha Nua

Caidreamh agus Beatha Nua

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Is míorúilt é babaí.

Ag déanamh cinntí sláintiúla

Roghanna agus Cinnteoireacht

Is tráth dúshlánach agus athraitheach don duine óg é nuair a théann sé/sí i dtreo na hógántachta.
Tarlaíonn athruithe fisiceacha, síceolaíocha agus sóisialta. Tá na hathruithe sin uathúil do gach
duine óg. Féadfaidh sé a bheith an-mhearbhlach do pháistí. Bíonn a gcorp ag athrú, éiríonn a
gcairde níos tábhachtaí agus téann a dtuairimí agus a mothúcháin in aibíocht.
Is rud nádúrtha é go dteastódh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí a bpáistí a mhúineadh, a chosaint
agus cabhrú leo do shaol an duine fhásta. B’fhéidir go gcuimhneodh na tuismitheoirí féin ar a
dtaithí foghlama ar a bhfás agus forbairt féin. Roimhe seo, d’fhéadfadh sé nár pléadh gnóthaí a
bhaineann le caidreamh agus gnéasacht chomh hoscailte is a phléitear anois iad. Ar an taobh eile,
féadfaidh ábhair imní a bheith ag tuismitheoirí/caomhnóirí i dtaobh an réimse mhóir eolais atá ar
fáil ag páistí inniu. Is foinsí eolais agus tionchair faoi chaidreamh agus gnéasacht iad an teilifís,
físeáin, leabhair fhógraíochta, irisí, ríomhairí agus gan dabht cairde. D’fhéadfadh sé nach mbeadh
cuid mhaith páistí ar an eolas fiú faoi chuid de na teachtaireachtaí a fhaigheann a bpáistí ó na
foinsí sin, nó d’fhéadfadh sé nach maith leo na teachtaireachtaí. Leis an gcur chuige
comhpháirtíochta idir baile is scoil in OCG cabhrófar leis na páistí cinntí eolacha sláintiúla a
dhéanamh agus dearcaí agus luachanna dearfacha a fhorbairt.
Soláthraíonn gnáthimeachtaí shaol an teaghlaigh deiseanna chun cumarsáid oscailte a bhunú idir
tuismitheoirí agus a bpáistí. Má fhorbraítear an bonn sin, beidh sé níos fusa ar
thuismitheoirí/chaomhnóirí na gnéithe is íogaire de ghnéasacht an duine a phlé, lena n-áirítear
caithreachas, giniúint agus breith. Mar thuismitheoir, tá a fhios agat cad tá tábhachtach le
foghlaim ag do pháiste agus é/í ag déanamh ar ógántacht agus d’fhéadfadh sé go mbeadh leabhair
agus físeáin ar fáil a thabharfadh níos mó compoird agus muiníne duit san obair seo. Bíonn
tosaíochtaí indibhidiúla ag daoine i dtaca le leabhair agus, mar sin, tá sé tábhachtach go léann tú
na leabhair sula bpléann tú iad nó sula gcuireann tú ar fáil do do pháiste iad. B’fhéidir go mbeadh
acmhainní ag do scoil le haghaidh tuismitheoirí/caomhnóirí, nó ag do leabharlann áitiúil nó siopa
leabhar áitiúil.
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Trí rang a cúig agus a sé ar fad, beidh cumarsáid oscailte ann idir tuismitheoirí agus an scoil tríd
na leathanaigh Nasc idir Baile is Scoil. Tá roinnt eolais ghairid á áireamh againn ar na gnéithe is
íogaire de OCG sna nótaí seo, mar go dteastóidh ó roinnt tuismitheoirí iad a phlé lena bpáistí sula
bhfoghlaimíonn siad fúthu ar scoil. Múinfear topaicí a bhaineann le fás agus forbairt an duine i
gcomhthéacs Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte. Sa tslí sin, foghlaimeoidh páistí na
scileanna riachtanacha agus forbróidh siad dearcaí a chabhraíonn le caidreamh comhbhách agus
measúil a bhunú. Má tá mionsonraí uait i dtaobh sceidealú topaicí áirithe féadfaidh tú teagmháil a
dhéanamh leis an múinteoir ranga le haghaidh eolais.

Athruithe Síceolaíocha, Mothúchánacha agus
Sóisialta le linn Caithreachais
Glacann cairdeas agus caidreamh ról tábhachtach i saol páistí. Cabhraíonn siad leo a dtuiscint
orthu féin agus ar an domhan ina mairimid a fhorbairt. Nuair a théann cailíní agus buachaillí i
dtreo caithreachais, déantar hormóin sa chorp agus tugann siad sin cuid mhaith athruithe leo.
B’fhéidir go mbraithfeadh na buachaillí agus cailíní go n-athraíonn a ngiúmar go pras. Is ionann
athruithe sa ghiúmar agus a bheith ar fharraige stoirmiúil, d’fhéadfadh sé go mbraithfeadh daoine
óga sona ar feadh móiminte agus an chéad rud eile bhraithfidís uaigneach agus brónach.
D’fhéadfadh sé go mbraithfeadh buachaillí agus cailíní mothúcháin chontrártha faoi bheith ag
iarraidh fanacht mar pháiste agus ag an am céanna a bheith mar dhuine fásta neamhspleách.
B’fhéidir go mbeidís ag cuimhneamh cé hiad agus cad tá tábhachtach dóibh. Féadfaidh na
hathruithe seo a bheith corraitheach, ach fágann siad mearbhlach iad uaireanta chomh maith.
De réir mar a théann páistí trí chaithreachas, is minic a thástálann siad teorainneacha a gcaidrimh lena
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí agus féadfaidh sé sin coinbhleacht a chothú. D’fhéadfadh sé go mbeadh
caidreamh nua níos aosaí lena dtuismitheoirí/gcaomhnóirí ó na páistí ach nach bhfuil siad cinnte conas
é sin a bhaint amach. Bíonn na tuismitheoirí ag foghlaim chomh maith conas maireachtáil lena bpáiste
mar dhuine níos fásta suas. Tá sé tábhachtach go mbíonn caidreamh tacaíochta ag na páistí le daoine ar
féidir leo muinín a chur iontu mar thuismitheoirí/chaomhnóirí, múinteoirí agus cairde. Cabhróidh sé sin
leo déileáil leis na hathruithe síceolaíocha agus sóisialta ar bhealach níos fusa.

Athruithe Fisiceacha le linn Caithreachais
Tosaíonn athruithe fisiceacha an chaithreachais i roinnt buachaillí agus cailíní ag aois chomh hóg
le 9 nó 10 mbliana agus ní thosaíonn na hathruithe i ndaoine eile go dtí go bhfuil siad 15 nó 16
bliana d’aois. Ní mór do thuismitheoirí/chaomhnóirí athdhearbhú a thabhairt dá bpáistí go bhfuil
siad normálta cuma luath nó déanach a thosaíonn caithreachas. Ar an meán, tosaíonn caithreachas
i mbuachaillí thart ar bhliain níos déanaí ná mar a thosaíonn sé i gcailíní. I measc athruithe atá
coitianta i mbuachaillí agus cailíní le linn caithreachais áirítear fás fisiceach, athrú sa ghuth,
méadú ar chaithir agus athruithe sa chraiceann.

Cailíní ag fás suas
Seo a leanas na hathruithe a tharlaíonn go ginearálta i gcailíní le linn caithreachais:
Forbraíonn na cíocha
Tosaíonn míostrú / tréimhsí na fola míosta
Tarlaíonn rothag fáis
Tosaíonn caithir ag fás faoin ascaill agus timpeall ar limistéar na faighne
Leathnaíonn na cromáin
Méadaítear ar an allas a chuirtear
Forbraítear craiceann úscach agus goráin
Ní mór do thuismitheoirí/chaomhnóirí a n-iníon a ullmhú roimh ré do na hathruithe a tharlaíonn le
linn caithreachais, ach go háirithe míostrú. Féadfaidh sé a bheith scanrúil do chailín mura bhfuil sí
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ullamh don chéad tréimhse fola míosta. Is sileadh míosúil fola ón mbroinn é an míostrú. Ar an
meán, beidh an chéad tréimhse fola míosta ag cailíní idir 11 agus 13 bliana d’aois. Beidh tréimhsí
fola míosta ag roinnt cailíní chomh luath le 9 mbliana d’aois agus chomh déanach le 16 bliana
d’aois. I dtosach, bíonn na tréimhsí mírialta agus go ginearálta tógann sé roinnt blianta go dtí go
n-éiríonn an timthriall rialta.

Buachaillí ag fás suas
Seo a leanas na hathruithe a tharlaíonn go ginearálta i mbuachaillí le linn caithreachais:
Tarlaíonn rothag fáis
Méadaíonn na huiríocha, an cadairne agus an péineas
Tosaíonn caithir, clúmh aghaidhe agus coirp ag fás
Téann an guth i dtoille
Tarlaíonn astaíochtaí oíche/ ‘aislingí collaí’
Méadaítear ar an allas a chuirtear
Forbraítear craiceann úscach agus goráin
Déantar speirm sna huiríocha a chrochann i saicín ar a dtugtar cadairne. Tá an cadairne suite
lasmuigh den chorp laistiar den phéineas.
Uaireanta, nuair atá buachaill ina chodladh scaoiltear speirm óna chorp i leacht ar a dtugtar
seamhan. Nuair a tharlaíonn seadadh nó astaíocht seamhain le linn codlata tugtar ‘aisling chollaí’
nó astaíocht oíche air. Tá sé tábhachtach go dtreisítear gur gnáthrud agus gur rud sealadach iad na
haislingí collaí le linn caithreachais.
D’fhéadfadh sé go gcaithfeadh tuismitheoirí athdhearbhú a thabhairt dá mac nach mbíonn an ráta
fáis i mbuachaillí cothrom i gcónaí. Mar shampla, d’fheádfadh sé tarlú go bhfásann na cosa chomh
tapa sin nach bhfuil rialú iomlán orthu ag na matáin a rialaíonn a ngluaiseacht agus go mbeadh
cuma liobarnach agus neamh-chomhordaithe ar an mbuachaill. Má bhíonn buachaillí ar an eolas
faoin bhféidearthacht sin is fearr a bhíonn siad in ann déileáil léi.
Tá sé tábhachtach go dtugtar tacaíocht do chailíní agus buachaillí sa taithí a fhaightear le linn
caithreachais agus go ndéantar na hathruithe go léir a tharlaíonn a cheiliúradh.

Cruthú Beatha Nua
Is mó cleachtadh a fhaigheann páistí ar bheatha nua - an t-earrach, fás nua sa ghairdín, peataí
nua ag baile nó peataí nua ar an bhfeirm, teacht babaí nua (deartháir nó deirfiúr, col ceathrair nó
comharsa). Is rídheas an t-iontas a spreagtar iontu leis an tarlú is simplí de bheatha nua agus
féadfaidh siad tuiscint nua a mhúscailt sna daoine fásta timpeall orthu go fiú ar phéacán glas san
earrach. Trí mhúineadh do pháistí conas beatha nua agus an chaoi a dtarlaíonn sí a thuiscint,
spreagann tuismitheoirí iad gan talamh slán a dhéanamh de na míorúiltí laethúla seo agus
músclaíonn iontu meas agus luach ar bheatha nua.

Freagracht Tuismitheora
Is dócha gurb í an fhreagracht is mó is féidir le duine fásta a ghlacadh sa saol ná teacht chun
bheith ina t(h)uismitheoir agus tá gá le cuid mhaith smaoinimh agus ullmhúcháin a dhéanamh
roimh ré. Ar an ábhar sin, ní mór a mhúineadh do pháistí atá dulta trí chaithreachas cé go bhfuil
siad in ann go fisiceach babaí a bheith acu, nach bhfuil siad ullamh go mothúchánach ná go
sóisialta chun an tasc sin a dhéanamh.
Déanfaidh tuismitheoirí/caomhnóirí cinnte go mbeidh a luachanna creidimh agus morálta lárnach
don mhéid a mhúineann siad ag baile. Sa chlár OCG ar scoil, múintear giniúint agus breith i
gcomhthéacs caidrimh ghrách, chobhsaí agus gheallta ina léirítear meas agus luach ar bheatha nua.
Ar an dul céanna, cinnteoidh gach scoil go mbeidh an mhúinteoireacht ar atáirgeadh an duine agus
ar bheatha nua treoraithe ag ethos reiligiúnda agus morálta.
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Giniúint
Is é an léiriú grá is dlúithe dá bhfuil ann ná nuair a léiríonn fear agus bean a ngrá dá chéile go
fisiceach i gcaidreamh collaí. Le linn caidrimh chollaí bíonn an fear agus an bhean an-ghar dá
chéile agus iontrálann péineas an fhir i bhfaighin na mná. Is taithí speisialta don fhear agus don
bhean é sin agus go hidéalach tarlaíonn sé i gcomhthéacs caidrimh ghrách gheallta mar phósadh.
Gach mí táirgeann bean ubhán i gceann dá hubhagáin. Timpeall le leathshlí trí thimthriall míosta
mná, scaoiltear an t-ubhán ón ubhagán agus taistealaíonn sé feadh na tiúibe fallópaí. Tá dhá thiúb
fhallópacha ann a nascann na hubhagáin leis an mbroinn. Má thoirchítear an t-ubhán trí
chaidreamh collaí a bheith ag an mbean le linn an ama sin, tarlaíonn giniúint. Déanann an t-ubhán
toirchithe a bhealach chuig an mbroinn agus neadaíonn é féin sa líneáil bhog, áit a dtosaíonn fás
an bhabaí. Stopann tréimhsí fola míosta na mná do thréimhse an toirchis. Mura mbíonn giniúint
ann, siltear an t-ubhán ón mbroinn le linn tréimhse fola na mná.

Cúram do Bheatha Nua: Roimh Bhreith
Teastaíonn an-chuid cúraim ó bhabaí i mbroinn a m(h)áthar, áit a mbíonn sé/sí ar feadh naoi mí.
De réir mar a fhásann an babaí, braitheann sé/sí go hiomlán ar a m(h)áthair le haghaidh bia.
Seoltar an bia trí thiúb ar a dtugtar an tsreang imleacáin. Mar go mbraitheann an babaí go hiomlán
ar an máthair le haghaidh bia, tá sé an-tábhachtach go n-itheann an mháthair aiste chothrom
shláintiúil bia agus go ndéanann sí cleachtadh coirp agus go nglacann sí scíth go rialta.
Díreach mar a thaistealaíonn rudaí maithe tríd an tsreang imleacáin chuig an mbabaí, seolann
substaintí eile tríthi a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don bhabaí. Áirítear iontu sin alcól, drugaí
agus nicitín ó thobac. Is féidir le roinnt víreas dochar a dhéanamh d’fhorbairt an bhabaí sa bhroinn
chomh maith. Is é an víreas is coitianta ná bruitíneach dhearg. Chun bruitíneach dhearg a
sheachaint agus bean ag iompar, faigheann gach páiste an MMR ar scoil agus iad dhá bhliain déag
d’aois nó mar sin. Is instealladh é sin chun imdhíonú in aghaidh bruitíní, leicní agus na bruitíní
deirge.

Cúram do Bheatha Nua: Breith
Caitheann babaí naoi mí ar an meán i mbroinn a m(h)áthar sula saolaítear é/í. Nuair atá an babaí
ullamh le saolú crapann na matáin i mbolg na máthar agus braitheann siad roinnt péine. Tugtar
pianta luí seoil air sin. Cabhraíonn na matáin láidre chun an babaí a shá amach. Taistealaíonn an
babaí síos tríd an bhfaighin chun saol nua a thosú lasmuigh den bhroinn. Nuair a shaolaítear an
babaí, bíonn sé/sí in ann análú leis/léi féin agus ní bhíonn gá aige/aici leis an tsreang imleacáin
le haghaidh cothú. Cuireann an dochtúir nó an bhean chabhrach snaidhm sa tsreang imleacáin
agus gearrann go néata í. Is é sin suíomh imleacáin an bhabaí.

Cúram do Bheatha Nua: I ndiaidh breithe
I ndiaidh don bhabaí a bheith saolaithe tá sé/sí ullamh le beathú bealach an bhéil. Is féidir leis an
mbean an babaí a bheathú le bainne óna cíocha. I mbainne cíche faightear na comhábhair chearta
sna méideanna cearta chun cabhrú leis an mbabaí córas sláintiúil imdhíonachta a fhás agus a
fhorbairt. Is fearr le roinnt máithreacha beathú buidéil a thabhairt dá mbabaí. Tá gach bia babaí
cothromaithe go cothaitheach chun freastal ar riachtanais an bhabaí.
Teastaíonn an-chuid grá agus cúraim ón mbabaí chomh maith ón uair a shaolaítear é/í. Déanann
tuismitheoirí é sin tríd an mbabaí a mhuirniú, trí shúgradh leis/léi agus trí labhairt leis/léi. Le
breith an bhabaí tabharfar deiseanna agus athruithe móra i saol na dtuismitheoirí.
Mar thuismitheoir/chaomhnóir, b’fhéidir go bpléifeá le do pháiste cad iad na hathruithe a thug
sé/sí chuig do shaol agus cé chomh difriúil atá do shaol dá bharr sin. B’fhéidir go mbeadh
deiseanna agat chomh maith teacht babaí nua sa mhórtheaghlach nó i dteaghlach comharsan a
bhreathnú.
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Achoimre
Is próiseas leanúnach trí fhorbairt do pháiste é an t-oideachas i gcaidreamh agus gnéasacht. Bíonn
an éifeacht is mó aige nuair a oibríonn tú féin agus do scoil in éineacht i gcomhpháirtíocht. Má
bhíonn tú gar do do pháiste le linn a t(h)urais trí chaithreachas beidh sé dúshlánach agus cúiteach
duit féin agus do do pháiste araon.
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Modhanna Molta Múinteoireachta
I measc na modhanna múinteoireachta a mholtar do Rang a Cúig agus a Sé tá:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Scéalta agus Dánta
Plé sa Seomra Ranga
Grúpobair
Cluichí
Gníomhaíochtaí Ealaíne
Am Ciúin
Ciorcal Ranga
Cuairteoir ar an Seomra Ranga
Físeán
Drámaíocht Oideachais
Díospóireacht

1. Scéalta agus Dánta
Sna hábhair seo, moltar scéal nó dán mar réamh-ghníomhaíocht. Soláthraíonn scéalta agus dánta
foclóir agus cabhraíonn siad san fhorbairt teanga. Ionannaíonn páistí le carachtair i scéal nó dán.
Is féidir féinmhuinín a chothú leis an tuiscint gur "tharla sé sin domsa chomh maith". Is féidir leis
a bheith úsáideach don pháiste machnamh a dhéanamh ar mhalairt fuascailtí, agus iarmhairtí
gníomhaíochta a mhíniú mar scéal.
Féadfaidh páistí foghlaim faoi chaidreamh ar bhealach ionadach trí éisteacht le scéalta agus dánta
nó trí scéalta agus dánta a léamh: féadfaidh siad tuiscint a fháil ar na hamanta thuas seal agus
thíos seal de chairdeas ó shuíomh compordach.
Ba chóir go mbeadh an tsaoire ag an múinteoir, go háirithe sna ranganna sóisearacha, na scéalta a
thugtar a chur in oiriúint do theanga agus taithí na bpáistí. Ba chóir na focail Mamaí/Daidí,
Mam/Daid a úsáid go hinmhalartach le linn na gCeachtanna OCG ar fad.

2. Plé sa Seomra Ranga
Is é seo an phríomhghné de mhodheolaíocht na n-ábhar seo. Mar sin, is fearr a bheidh sé má
ullmhaíonn an múinteoir don phlé roimh ré, ag cuimhneamh ar aidhm an cheachta i gcónaí. Chun
cabhrú leis an múinteoir déanamh amhlaidh, áirítear go minic liosta cuimsitheach ceisteanna le
haghaidh plé sa seomra ranga. Má úsáideann an múinteoir an liosta seo, féadfaidh sé/sí na
ceisteanna is fearr a oireann, dar leis/léi, a roghnú.
Beidh gá le tacaíocht, agus soiléireacht, ón múinteoir, go háirithe sna ranganna sóisearacha nuair
nach féidir leis na páistí a bpointe a dhéanamh chomh soiléir sin. Nuair a bhíonn scileanna teanga
teoranta, féadfaidh an múinteoir ‘stoc abairte’ a sholáthar atá bunaithe ar na ceisteanna a
sholáthraítear agus déanann na páistí sealaíocht chun iad a chríochnú. Mar shampla: ‘Is cara maith
mé nuair a …’
Uaireanta, nuair a oireann, d’fhéadfadh na páistí suí timpeall i gciorcal le linn na seisiún plé seo.
Rud neamhfhoirmiúil is ea é sin. Féadfaidh páiste na páistí eile a fheiceáil. Is mó de shuaimhneas
a bhíonn orthu agus b’fhéidir go mbraithfeadh cuid acu gur fusa cur leis an bplé sa chaoi seo. Ní
mór don mhúinteoir deimhin a dhéanamh de nach mbíonn ceannas ag beirt nó triúr páistí ar an
bplé. Ag an am céanna, ní mór a bheith tuisceanach do cheart páiste fanacht ina t(h)ost
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3. Grúpobair
Soláthraíonn an ghrúpobair deis don mhúinteoir na páistí a ghrúpáil agus tascanna cuí a thabhairt
dóibh. Tugann sé deis don mhúinteoir plé a dhéanamh leis na páistí sna grúpaí seo ar bhonn níos
pearsanta agus níos indibhidiúla ná mar a d’fhéadfaí a dhéanamh i suíomh ranga iomláin. Tugann
grúpobair an deis do pháistí labhairt agus éisteacht, tuairimí a roinnt, foghlaim óna chéile,
luachanna a shoiléiriú agus obair a dhéanamh go neamhspleách gan stiúradh leanúnach ón
múinteoir.
Is éard atá i gcuid mhaith den ghrúpobair sa seomra ranga ná plé agus cinnteoireacht. Moltar go
gceapfar rúnaí chun an méid a deirtear nó na cinntí a dtagtar orthu a thaifeadadh agus tuairisceoir
a thabharfaidh aiseolas don rang ar fad. D’fhéadfadh an múinteoir nó na páistí, de réir mar a
oireann, cinneadh ar na daoine a cheapfaí do na poist sin. D’fhéadfadh an múinteoir agus an rang
na rialacha le haghaidh gníomhaíochtaí grúp-phlé agus grúpchinnteoireachta a chur le chéile ag
tús na bliana. D’fhéadfaí iad sin a chur ar taispeáint sa seomra ranga, m.sh.

Rialacha le haghaidh Grúp-Phlé

•
•
•
•
•
•

Tá an meas mar bhunchloch dár ngrúpobair.
Faigheann gach duine sa ghrúpa deis labhartha.
Éisteann gach duine eile nuair a bhíonn duine amháin ag caint.
Bíonn fiúntas i ngach rud a deirtear.
Ní bhraitheann aon duine nach fiú faic a t(h)uairimí féin.
Tugann páistí cúiseanna lena dtuairimí.

Céimeanna le haghaidh Grúp-Chinnteoireachta
Seo a leanas modh chun cinntí a dhéanamh i ngrúpaí, ag tosú le smaointeoireacht aonair, ansin
roinnt agus aontú ar chinntí i bpéirí agus ar deireadh dul i ngrúpaí chun cinntí a scaipeadh agus
teacht ar chomhaontú:
1. Agus an múinteoir ag fiafraí de gach páiste obair a dhéanamh ina (h)aonar i dtosach,
cuireann sé/sí tasc os a gcomhair.
2. Iarrtar ar gach páiste smaoineamh ina t(h)ost agus roinnt cinntí a dhéanamh.
3. Ansin tugtar páirtí do gach páiste go randamach.
4. I bpéirí, cuireann na páistí a gcinntí i gcomparáid le chéile agus míníonn siad na fáthanna
go ndearna siad na cinntí sin agus cad a d’fhéadfadh tarlú de bharr na gcinntí sin.
5. Iarrtar ar gach péire aontú ar chomhliosta cinntí eatarthu. D’fhéadfaidís sin teacht ó na
tuairimí a scríobhadh síos cheana nó d’fhéadfadh gur tuairimí nua iad. Scríobhann gach
páiste síos na tuairimí comhaontaithe.
6. Ina dhiaidh sin, déantar grúpaí le trí phéire i ngach ceann. Roinneann gach péire na cinntí
ar aontaigh siad orthu eatarthu, ag tabhairt na gcúiseanna agus ag tabhairt na n-iarmhairtí
a mbeidís ag súil leo.
7. Ní mór do gach grúpa teacht ar chomhaontú ar na cinntí. D’fhéadfaidís sin teacht ó liosta na
bpéirí nó d’fhéadfaidís smaoineamh ar chinn nua. Scríobhann gach duine síos liosta
comhaontaithe an ghrúpa.
Is féidir leis an múinteoir agus/nó le baill an ghrúpa rúnaí agus tuairisceoir grúpa a cheapadh chun
cinntí a thaifeadadh agus aiseolas a thabhairt don rang ar fad.
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4. Cluichí
Is cleachtaí taitneamhacha, idirghníomhacha le cuspóir iad cluichí. Is féidir iad a úsáid mar
réamhobair chun tús a chur le hábhar éigin, chun machnamh siar ar chleachtadh nua foghlama nó
chun scil ar leith a chleachtadh, .i. éisteacht. Cruthaítear an bonn le haghaidh foghlama nádúrtha
le cleachtadh a fháil trí chaithimh aimsire agus tríd an súgradh, le hidirghabháil tuismitheora,
caomhnóra, feighlí nó múinteora.
Foghlaimíonn tú fút féin tríd an súgradh agus bíonn páirtíocht le daoine eile i gceist go minic. Tríd
an súgradh ceadaítear do pháistí ceisteanna a iniúchadh ar nós ‘Cad is féidir liom a dhéanamh?’,
‘Cad iad na rudaí a bhfuilim go maith leo?’, ‘Cad a thaitníonn liom?’, ‘Cad a bheidh ionam?’ gan an
gá le cinntí críochnúla a dhéanamh.

5. Gníomaíochtaí Ealaíne
Acmhainn léirithe is ea na gníomhaíochtaí ealaíne agus cuireann siad le forbairt iomlán agus
shítheach an pháiste. Tá na gníomhaíochtaí ealaíne a mholtar sna hábhair acmhainní seo ceaptha
chun an deis a thabhairt do gach páiste cleachtadh a shiombalú agus machnamh a dhéanamh ar an
bhfoghlaim a bhí ann roimhe agus freagairt don fhoghlaim sin.
Agus na páistí ag obair ina n-aonar tugtar an deis dóibh machnamh pearsanta a dhéanamh, agus
nuair a oibríonn siad i ngrúpaí cothaítear forbairt scileanna cumarsáide agus comhoibrithe iontu.

6. Am Ciúin
Is éard atá i gceist sa ghníomhaíocht shimplí seo go bhfanfaidh na páistí ina dtost chun go
gcuimhneoidh siad siar ar tharluithe nó go samhlóidh siad suímh ina mbeidh siad sa todhchaí, dar
leo féin. Mar shampla, d’fhéadfadh na páistí cuimhneamh siar ar an gcéad uair a bhuail siad le cara
nó iad féin a shamhlú ag siopadóireacht le haghaidh éadaí nua d’ócáid speisialta.
Is féidir leis an Am Ciúin a bheith ina chleachtadh foghlama a thugann suaimhneas do na páistí
agus is an-bhealach go deo é chun deireadh a chur le gníomhaíocht.

7. Ciorcal Ranga
Suíonn na páistí i gciorcal inar féidir leo gach duine a fheiceáil agus teagmháil súl a dhéanamh le
chéile. Is féidir ábhair a phlé, le gach duine ag glacadh páirte trí chóras an ‘chiorcail’ nuair a
labhraíonn gach duine ina (h)am féin. Is féidir ‘earra labhartha’ (aon rud) a chur timpeall chun a
thabhairt le fios gurb é/í an páiste a bhfuil an t-earra ina lámh aige/aici an páiste atá ag labhairt
agus gur chóir éisteacht leis/léi. Aontófar ar rialacha don Chiorcal Ranga ag tús na bliana agus
bunófar patrún coitianta den chomhoibriú ag Ciorcal Ranga go pras.

8. Cuairteoir ar an Seomra Ranga
Is próiseas tábhachtach é ullmhú le haghaidh cuairteora. Cinntíonn an t-ullmhúchán go mbíonn an
fhoghlaim a fhaightear ón gcuairt oiriúnach do leibhéal forbartha na bpáistí agus do pholasaí OCG
na scoile. D’fhéadfaí ceisteanna a ullmhú roimh ré agus d’fhéadfaí coimriú ar na ceisteanna sin a
thabhairt don chuairteoir roimh ré. Tá sé fíorthábhachtach go mbíonn an cuairteoir ar an eolas faoi
pholasaí OCG na scoile.
Cur Chuige a d’fhéadfaí a úsáid chun ullmhúchán a dhéanamh do chuairteoir:
a. Déanann an múinteoir aidhm na cuairte a mheas. Ag cuimhneamh air sin faigheann sé/sí
ceisteanna amach ón rang. B’fhéidir go mbainfeadh cuid de na ceisteanna sa mhír
‘Labhraimís’ den cheacht le hábhar.
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b. Déanann an múinteoir nóta de na ceisteanna sin. Chun deimhin a dhéanamh de go mbíonn
páirtíocht chóir ag na páistí, féadfaidh an múinteoir ceist a thabhairt do gach páiste, ag
déanamh nóta d’ainm an pháiste leis an gceist. Le linn na cuairte, féadfaidh an múinteoir
leid a thabhairt don pháiste má bhíonn gá lena leithéid. Féadfaidh an múinteoir nóta a
dhéanamh de na freagraí chomh maith chun iad a úsáid sa phlé a leanfaidh.
c. Tugann an múinteoir cuireadh don chuairteoir teacht, ag tabhairt le fios dó/di cad í aidhm
na cuairte seo agus cad iad na ceisteanna a theastaíonn ó na páistí a chur. Ba chóir go
gcuirfí an cuairteoir ar an eolas chomh maith faoi ghnéithe de pholasaí OCG na scoile a
bhaineann leis an gcuairt.
Ar mhaithe le foghlaim na bpáistí:
d. Nuair a thagann an cuairteoir, fáiltíonn an múinteoir agus daltaí roimhe/roimpi agus
gabhann buíochas leis/léi ag an deireadh. D’fhéadfaí deochanna a chur ar fáil ag an
deireadh chomh maith.
e. I ndiaidh na cainte féadfaidh an rang cártaí buíochais a chur chuig an gcuairteoir. Féadfaidh
na cártaí sin a bheith mar chuimhne do na páistí ar an méid a d’fhoghlaim siad.

9. Físeán
Sna hacmhainní seo, déantar tagairt do na féidearthachtaí maidir le húsáid a bhaint as ábhar cuí
físeáin. Ceann de na buntáistí a bhaineann le físeán a úsáid is ea gur meán físe é. Soiléiríonn sé
sin rudaí do na páistí. Féadfaidh físeán treoir a sholáthar do mhúinteoirí le haghaidh ranganna sa
todhchaí.
Tá liosta de na físeáin sa "Chatalóg Acmhainní le haghaidh mhúineadh an OCG i mBunscoileanna".
Tá an fhreagracht ar na daoine sin a úsáideann an Liosta Acmhainní, m.sh. baill de phobal na
scoile, as iad féin a shásamh go bhfuil ábhar na bhfíseán atá i gceist acu a úsáid leis na daltaí
oiriúnach dá riachtanais agus de réir pholasaí agus chlár na scoile.
D’fhéadfadh an sliocht seo a leanas ó Thuarascáil an tSain-Ghrúpa Chomhairligh ar OCG a bheith
úsáideach agus físeáin á réamhthaispeáint agus acmhainní eile á n-athbhreithniú:
"Agus ábhar acmhainní á meas, ba chóir na ceisteanna seo a leanas a chur:
(i) An bhfuil sé oiriúnach d’aois agus céim forbartha an spriocghrúpa, maidir le teanga
agus coincheapanna?
(ii) An bhfuil an t-eolas ann cruinn?
(iii) An mbaineann sé le hábhar an chláir?
(iv) An bhfuil sé de réir luachanna croíláir agus ethos na scoile?
(v) An bhfuil sé tuisceanach do chúlra teaghlaigh agus cultúrtha an pháiste?
(vi) An bhfuil sé saor ó bhuanchruthú gnéasach agus laofacht inscne?"
(4.6 Eagrúchán Acmhainní Múinteoireachta – lch. 15)
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Treoir Céim-ar-Chéim d’úsáid Físeáin sa Seomra Ranga
1. Sula dtaispeántar an físeán, inis do na daltaí:
(a) teideal an fhíseáin
(b) eolas ginearálta faoi chlár ábhair an fhíseáin a fheicfidh siad.
2. Mínigh go bhfuil tú chun an físeán (nó cuid de, ag brath ar aois agus céim forbartha na
ndaltaí) a thaispeáint i gcéimeanna, ag stopadh anseo is ansiúd le haghaidh plé,
ceisteanna, míniúchán, srl.
3. Iarr ar na daltaí gan ceisteanna a chur fad a bhíonn an físeán ar siúl. Beidh deis acu
déanamh amhlaidh le linn an ama phlé ag pointí éagsúla.
4. Cuir béim ar an tábhacht le féachaint agus éisteacht go han-chúramach fad a bhíonn an
físeán ar siúl.
5. Ag pointí oiriúnacha, stop an físeán chun ligean do dhaltaí labhairt ar an méid atá
feicthe/cloiste acu san fhíseán, ceisteanna a chur, freagraí/míniúcháin a sholáthar, srl.
6. Ag deireadh an ama fhéachana, spreag plé ginearálta ar ábhar an fhíseáin leis na daltaí ag
déanamh achoimre ar na nithe nua atá foghlamtha acu agus ag tabhairt a dtuairimí agus
measúnachta ar an bhfíseán.
Tá fiúntas teoranta ag na físeáin mura leanann deiseanna do na páistí labhairt ar an méid atá
feicthe acu uathu. Leis an aiseolas seo ó na daltaí soláthrófar measúnú praiticiúil ar an bhfíseán
don mhúinteoir. Beidh a fhios ag múinteoirí cad iad na codanna ar fearr an chiall a bhain na daltaí
astu, cad iad na fíricí agus an teanga a thuig siad go furasta agus cad iad na nithe nár thuig siad
nó ar bhain siad míchiall astu. Ar an mbealach sin, is fearr a bheidh na múinteoirí trealmhaithe
agus is muininí a bheidh siad agus iad ag múineadh an ábhair sin arís ag ócáid eile.

10. Drámaíocht Oideachais
Tá gnéithe áirithe mar thréithe ag an drámaíocht a thugann cumhacht uathúil mar mhodh léirithe
di. Is féidir eilimintí na drámaíochta a thabhairt orthu sin. Creideamh, carachtar, gníomhaíocht,
áit, am, teannas, brí (plota agus téama) agus cineál. Tá páirt ar leith le glacadh ag an drámaíocht
i bhforbairt páiste agus mar sin is meán idéalach í chun gnéithe den Chlár OCG a fhorbairt. Áirítear
sna hábhair OCG don seomra ranga gnéithe den drámaíocht ar nós scriptscríbhneoireachta, míme
agus rólghlactha. Tugann rólghlacadh an deis do pháistí labhairt amach saor ó chosc, ó dhearcadh
a d’fhéadfadh a bheith nua dóibh, agus mar sin éascófar smaointeoireacht níos doimhne agus
fairsinge amhairc. Cabhraíonn an drámaíocht le páistí scileanna cumarsáide a fhorbairt, dearcaí
difriúla a fheiceáil agus luachanna ina saol a shoiléiriú.

11. Díospóireacht
1. Scríobhtar an rún atá le plé ar an gclár dubh.
2. Roinn an rang ina dhá ghrúpa. Ní mór do ghrúpa amháin argóintí a fháil a thacaíonn leis an
rún agus ní mór don ghrúpa eile easaontú leis. Mínigh do na páistí go mb’fhéidir go mbeidís
ag tacú le hargóint nach n-aontaíonn siad léi in aon chor, ach gurb é sin ceann de na
fíorscileanna díospóireachta.
3. Tarraing líne síos lár an chláir dhuibh. Scríobh ráiteas simplí ar gach taobh den líne chun
aird na bpáistí a choinneáil ar an rud atá le plé acu, m.sh.
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I bhfabhar

I gcoinne

Aontaím leis an rún.

Ní aontaím leis an rún.

Is é mo thuairim go …

Is é mo thuairim nach …

4. Caitheann an rang ina iomláine tamall gearr ag déanamh babhta tobsmaointeoireachta ar a
bpointí. Scríobhann an múinteoir iad sin ar an gclár dubh. Scríobhtar gach tuairim síos
faoin ráiteas cuí.
5. Tugtar trí nó ceithre nóiméad do na páistí chun na trí phointe is áitithí, dar leo, dá
n-argóint féin a scríobh síos.
6. Iarrtar ar na páistí dul i ngrúpaí de cheathrar ansin. Cuireann siad a bpointí le chéile.
7. Mínigh do na páistí go ndéanann gach grúpa dhá nó trí phointe shoiléire agus déanann siad
iarracht gan an méid atá ráite cheana a rá arís. Ní mór don chéad chainteoir na baill eile
den fhoireann a chur in aithne agus an t-ábhar díospóireachta a lua chomh maith. Ní mór
don chainteoir deireanach coimriú a thabhairt ar a bhfuil ráite. Cabhraigh leis an rang é sin
a ullmhú.
8. Beidh thart ar ocht nó naoi ngrúpa ullmhaithe anois. Toisc gur tabhairt isteach luath don
díospóireacht é seo, b’fhéidir go n-iarrfaí ar na cainteoirí is díograisí labhairt.
9. Spreagann an múinteoir an chuid eile den rang lena dtuairimí a thabhairt ar na pointí a
dhéantar.
10. Cuirtear deireadh leis an gceacht leis an múinteoir ag díriú ar na trí phointe is tábhachtaí a
rinne an dá thaobh.

21

Introduction irish:Introduction irish

14/07/2009

11:36

Page 22

Introduction irish:Introduction irish

14/07/2009

11:36

Page 23

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig agus a Sé

Rang a Cúig
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Clár Ábhair
Rang a Cúig
Uimhir

Téama

Lch

1

An Duine ar Mé

25

2

Cineálacha Difriúla Cairde

37

3

Mo Theaghlach

49

4

Sábháilteacht

61

5

Mothúcháin

69

6

Fásann agus athraíonn mo chorp.

81

7

Iontas Beatha Nua

93

8

Ag tabhairt aire do bheatha nua

103

9

Ag déanamh cinntí sláintiúla

113

Is ar chúiseanna cur i láthair amháin atá na hábhair acmhainní OCG seo ullmhaithe agus níl sé i
gceist go réamhshocróidís seachadadh cláir OCG ar scoil.
Tá na hábhair leagtha amach go seicheamhach agus de réir aoise. Ní saintreoracha iad, áfach, ach
soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna ranga ónar féidir le múinteoirí roghnú de
réir Pholasaí a scoile féin ar OCG. Féadfaidh scoileanna ábhair OCG a roghnú ó fhoinsí eile, mar
mhalairt air seo, nó chun na hábhair seo a fhorlíonadh agus a chomhlánú.
Ní fhéadfaí na hábhair ar fad a chlúdach ach tugtar roghanna le haghaidh gach téama OCG, le
dóthain ábhair ag gach rogha le haghaidh ceachta. D’fhéadfadh sé go mbeadh sé indéanta cuid de
na roghanna a imeascadh le réimsí ábhar eile. Tugtar rogha gníomhaíochtaí le cur san áireamh sa
cheacht chomh maith. Níor chóir go mbeadh bac ar rannpháirtithe sa chlár gníomhaíochtaí a
roghnú ar fearr a oireann siad dá scoil féin.
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An Duine ar Mé

1 An Duine ar Mé
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Téama 1

An Duine ar Mé

Téama

1

An Duine ar Mé
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí chun feasacht ar a
bhféiniúlacht féin agus na fachtóirí a imríonn tionchar uirthi a
mhéadú.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Bileog Saothair:

Ag cur aithne ormsa agus ortsa

Cluiche Tomhais:

An bhfuil aithne mhaith agat orm?

Machnamh Pearsanta:

Cé/Cad a imríonn tionchar orm?

Ceistneoir:

Cé mé?

Labhraimís:

Fúinne

Gníomhaíocht Mata:

Fúinne

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Col agus bá

Gníomhaíocht Scríofa:

Ráitis ‘Mé’

Nóta ar Fhéinmheas
Is éard atá i bhféinmheas an meas a bhíonn agat ort féin. Is fearr an seans a bhíonn ag páistí le
hardmheas orthu féin caidreamh comhbhách a fhorbairt agus is lú an seans a bhíonn ann go
mbainfidh daoine úsáid astu. Ba éifeachtaí a chuirfí clár atá ceaptha chun féinmheas daltaí a
fhorbairt i bhfeidhm i gcomhthéacs chur chuige na scoile ina hiomláine. Féadfaidh timpeallacht
dhearfach seomra ranga fás san ardmheas a chothú. Is féidir tuismitheoirí/caomhnóirí a spreagadh
chun tacaíocht do na gníomhaíochtaí féinfheabhsaithe, agus treisiú na ngníomhaíochtaí sin, sa
seomra ranga a sholáthar.
Glacann féinmheas páirt i bhforbairt féiniúlachta. Má tá féinmheas ag páistí is lú an seans a
bhíonn ann go n-imreoidh brú fógraí agus léiriú ról buanchruthaithe i ‘sobalchláir’ tionchar orthu.
D’fhéadfadh sé nach mbeadh páistí le lagmheas chomh hoibiachtúil agus gur dóichí go
bhféachfaidís le haithris a dhéanamh ar an méid a léirítear ar an teilifís mar an rud ‘idéalach’ nó an
‘tóir-rud’ i dtaca le coisbheart, trealamh spóirt, bia, deoch, caitheamh aimsire, iompar, srl.
Éilíonn páistí le lagmheas an iomarca orthu féin agus b’fhéidir nach bhfuil siad in ann iad féin a
mheas i gceart. Méadaíonn an dá thréith seo an seans nach n-éireoidh leo. Treisítear lagmheas an
pháiste air/uirthi féin leis an mothú neamhfhiúntais a ghabhann leis an teip.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 1

An Duine ar Mé

Rogha 1
Bileog Saothair:

Ag cur aithne ormsa agus ortsa

Cluiche Tomhais:

An bhfuil aithne mhaith agat orm?

Machnamh Pearsanta:

Cé/Cad a imríonn tionchar orm?

Nóta don Mhúinteoir:
Is bileog saothair shamplach an bhileog saothair Ag cur aithne ormsa agus ortsa. Is féidir leis an
múinteoir an cur chuige mar a thuairiscítear ar lch. 29 a úsáid ach samplaí a roghnú atá níos
oiriúnaí do thimpeallacht agus taithí ar leith na bpáistí faoina c(h)úram.

Bileog Saothair:

Ag cur aithne ormsa agus ortsa

Tabhair Bileog Saothair A, Ag cur aithne ormsa agus ortsa, do na daltaí. Liostaíonn na daltaí na
hearraí is ansa leo ar an mbileog saothair. Ansin meascann siad mar ghrúpa ranga chun teacht ar
thriúr a dtaitníonn na rudaí céanna leo is a thaitníonn leo féin, agus síníonn an triúr sin a n-ainm
faoi gach earra. Nuair atá an ghníomhaíocht seo críochnaithe pléann an múinteoir a dtorthaí leis
an rang:
▲

An bhfuair tú aon rud nua amach faoi aon duine sa ghrúpa ranga?

▲

An raibh mórán i gcoiteann agat leis na daoine i do ghrúpa ranga?

Cluiche Tomhais:

An bhfuil aithne mhaith agat orm?

Tabhair cárta innéacs bán do gach dalta. Iarr orthu rud éigin nach bhfuil ar eolas ag a gcairde
ranga fúthu, dar leo, a scríobh ar an gcárta sin. Mar shampla, a lárainm, dath a seomra codlata,
srl. Roinntear an rang ina ghrúpaí beaga de chúigear nó seisear. Ina ngrúpaí beaga cuireann na
daltaí a gcártaí innéacs i hata/gcoimeádán/srl. Measctar iad agus léitear amach ceann i ndiaidh
cinn iad. Nuair a léitear cárta innéacs tomhaiseann an grúpa cén duine lena mbaineann sé. Nuair
atá an Cluiche Tomhais thart fiafraíonn an múinteoir:
▲

Cé mhéad tomhas den ghrúpa a bhí ceart?

▲

Cad a insíonn sé sin dúinn faoin méid atá ar eolas againn faoina chéile?

▲

Ar chuir aon rud a taifeadadh ar na cártaí innéacs iontas ort? Cén fáth?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Machnamh Pearsanta:

Téama 1

An Duine ar Mé

Cé/Cad a imríonn tionchar orm?

Iarrtar ar gach páiste féachaint ar na roghanna a dhéanann siad sna réimsí dá saol atá liostaithe ar
an taobh clé den ghreille. Cuireann siad tic sa cholún a imríonn an tionchar is mó orthu i ngach
réimse.

Teaghlach

Cairde

Creideamh

Éadaí
Ceol
Físeán
Ríomhaire
Leabhair
Irisí
Spórt
Bia
Am Saor
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Bileog saothair A

Téama 1

An Duine ar Mé

Ag cur aithne ormsa agus ortsa

Is é an dath is ansa liom ná __________________________
agus tá sé ar an dath is ansa leis na daoine seo a leanas chomh maith:
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
Is é an gníomh súgartha is ansa liom ná __________________________
agus tá sé ar an ngníomh súgartha is ansa leis na daoine seo a leanas chomh maith:
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
Is é an clár teilifíse is ansa liom ná __________________________
agus tá sé ar an gclár teilifíse is ansa leis na daoine seo a leanas chomh maith:
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
Is é an leabhar is ansa liom ná __________________________
agus tá sé ar an leabhar is ansa leis na daoine seo a leanas chomh maith:
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
Is é an popghrúpa is ansa liom ná __________________________
agus tá sé ar an bpopghrúpa is ansa leis na daoine seo a leanas chomh maith:
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
Is é an bia is ansa liom ná __________________________
agus tá sé ar an mbia is ansa leis na daoine seo a leanas chomh maith:
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
Is é an spórt is ansa liom ná __________________________
agus tá sé ar an spórt is ansa leis na daoine seo a leanas chomh maith:
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 1

An Duine ar Mé

Rogha 2

Ceistneoir:

Ceistneoir:

Cé mé?

Labhraimís:

Fúinne

Gníomhaíocht Mata:

Fúinne

Cé mé?

Sula ndéantar an ceacht seo b’fhéidir go mbeadh sé úsáideach dá n-iarrfaí ar na páistí
ainm(neacha) na ndaoine sin a bhfuil aithne mhaith acu orthu sa rang agus ainm(neacha) na
ndaoine sin nach bhfuil aithne chomh maith sin acu orthu a scríobh síos. Más féidir, tabhair páirtí
do gach páistí nach bhfuil aithne mhaith aige/aici air/uirthi. Iarr ar na páistí a fháil amach faoina
dtuismitheoirí ag baint úsáide as an dá cheistneoir seo a leanas. Is féidir an ceistneoir a oiriúnú ag
brath ar shuíomh na scoile. Déanann gach páirtí uainíocht ar an bpáiste eile a chur faoi agallamh.
I ndiaidh don dá cheistneoir a bheith críochnaithe, tuairiscíonn gach páiste, trí labhairt nó i
bhfoirm scríbhinne, cad tá foghlamtha aige/aici faoina p(h)áirtí. Spreagann an ceacht seo
scileanna cumarsáide agus éisteachta.
Sula gcuirtear tús leis an gceacht, athbhreithnigh an chéad cheistneoir leis na páistí, ag soiléiriú
téarmaí mar chéadainm, sloinne, gnéas, dáta breithe agus áit bhreithe, srl. B’fhéidir go ndealraíonn
sé nach bhfuil gá leis an gceist faoi ghnéas an agallaí. Is minic, áfach, go bhfaightear an cheist
sin ar fhoirmeacha iarratais sa saol oibre. Ina theannta sin, tá sé oideachasúil do na páistí a
fheiceáil go n-úsáidtear an focal i gcomhthéacsanna difriúla.

Labhraimís:

Fúinne

Nuair atá na ceistneoirí comhlánaithe is féidir an topaic a scrúdú níos mó i gcomhrá ranga.
B’fhéidir go spreagfaí plé leis na ceisteanna seo a leanas:
▲

Cad a d’fhoghlaim tú ón gceistneoir?

▲

Ar chuir aon rud a d’fhoghlaim tú iontas ort?

▲

Conas a mhothaigh tú faoi do pháirtí do do chur faoi agallamh?

▲

Cén ceistneoir is mó a thaitin leat? Cén fáth?

▲

Cad iad na ceisteanna eile ar mhaith leat go gcuirfí ort iad? Cén fáth?

▲

Cad é an ceistneoir ar fhoghlaim tú an méid is mó eolais faoi do pháirtí uaidh?

▲

Cén ceistneoir a bhí níos spéisiúla le húsáid? Cén fáth?

▲

Cad iad na ceisteanna eile ar mhaith leat iad a chur ar do pháirtí?

▲

If you won a thousand pounds what would you do with it?

Moltaí breise le haghaidh ceistneora:
▲

Cad é an t-ábhar scoile is ansa leat? Cén fáth?

▲

Cad é an t-ábhar scoile is lú a thaitníonn leat? Cén fáth?

▲

Cad is maith leat a dhéanamh i ndiaidh scoile?

▲

Cad iad na cineálacha caithimh aimsire atá agat?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 1

An Duine ar Mé

▲

Cad ba mhaith leat a dhéanamh nuair a bheidh tú i do dhuine fásta? Cén fáth?

▲

Dá mbeadh trí rogha le réadú duit cad a roghnófá?

▲

Dá mbuafá míle euro cad a dhéanfá leis?

Ceistneoir 1

Cé Mé?

1. Céadainm ___________________________ 2. Sloinne ________________________________
3. Dáta Breithe _________________________ 4. Aois __________________________________
5. Gnéas ________________ (buachaill/cailín) 6. Áit bhreithe ____________________________
7. Seoladh reatha _________________________________________________________________
8. Airde ______________________________

9. Dath na súl _____________________________

10. Dath gruaige _______________________

11. Líon sa teaghlach _______________________

12. Dath craicinn _______________________ 13. Áit sa teaghlach ________________________
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Ceistneoir 2

Téama 1

An Duine ar Mé

Tuilleadh eolais fúmsa

1. Cén fáth gur tugadh an céadainm áirithe seo ort?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Cad as a dtagann an sloinne atá ort?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Cad iad na buntáistí a ghabhann le bheith i do bhuachaill/chailín, dar leat?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Cad iad na míbhuntáistí a ghabhann le bheith i do bhuachaill/chailín?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Cad iad na buntáistí a ghabhann leis an aois atá agat anois?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Cad iad na míbhuntáistí a ghabhann leis an aois atá agat anois?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Cad iad na buntáistí a ghabhann leis an suíomh ina bhfuil tú sa teaghlach? (an duine is óige,
an duine is sine, srl.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Cad iad na míbhuntáistí a ghabhann leis an suíomh ina bhfuil tú sa teaghlach?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 1

Gníomhaíocht Mata:

An Duine ar Mé

Fúinne

I bhfoirm cairte, taifead sonraí ar na páistí sa rang ó thorthaí Cheistneoir 1. D’fhéadfaí é seo a
chomhlánú mar cheacht scarbhileoige chomh maith.

Ainm

Airde

Gnéas

Dath na súl

Mí inar rugadh

Dath gruaige

Bliain inar rugadh

Aois

Líon daoine sa teaghlach

Áit Bhreithe

Ionad sa teaghlach

D’fhéadfaí an t-eolas ar an mbileog sonraí a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí matamaiticiúla
breise m.sh.
▲ An mheánairde sa rang a aimsiú
▲ An mheánaois sa rang a aimsiú
▲ Blocghraif a dhéanamh chun eolas a thabhairt ar na daoine sa rang

•
•
•
•

Mí inar rugadh
Dath na súl
Líon daoine sna teaghlaigh
Ionad sna teaghlaigh
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 1

An Duine ar Mé

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Col agus bá

Gníomhaíocht Scríofa:

Ráitis ‘Mé’

Gníomhaíocht Ealaíne:

Col agus bá

Tabhair irisí, nuachtáin, siosúr, gliú agus páipéar póstaera do na daltaí. Mar mhalairt, d’fhéadfá
iarraidh ar na daltaí irisí srl. a thabhairt isteach roimh ré. Inis do na páistí go bhfuil siad chun
colláis dá gcol agus bá a chur le chéile. Is féidir é seo a dhéanamh go hindibhidiúil nó i ngrúpaí de
chúigear nó seisear. Má dhéantar go hindibhidiúil é teastóidh cuid mhaith spáis ó na daltaí chun
obair a dhéanamh. Roinneann na daltaí/grúpaí an páipéar póstaera ina dhá leath. Ar thaobh
amháin scríobhann siad an teideal ‘Col’ agus ar an taobh eile scríobhann siad an teideal ‘Bá’. Ansin
gearrann siad amach pictiúir de rudaí is maith leo agus nach maith leo agus déanann colláis leo.
Spreag na daltaí le bheith chomh cruthaitheach agus is féidir. Mar shampla, má theastaíonn uathu
focal/abairt a scríobh chun cur síos ar chol/bhá d’fhéadfaidís litreacha i gcruthanna agus
méideanna difriúla a úsáid agus iad a nascadh le chéile le sreang. Nuair atá an ceacht seo
críochnaithe ag na daltaí, cuirtear na póstaeir suas ar an mballa agus cuireann gach grúpa/dalta
síos ar an méid atá áirithe acu ina gcolláis agus cén fáth gur áiríodh é.

Gníomhaíocht Scríofa:

Ráitis ‘Mé’

Tabhair cóip den bhileog saothair seo a leanas do gach dalta. Iarr orthu roinnt ama a chaitheamh
ag machnamh ar a bhfreagraí sula líonann siad isteach iad.
Nuair atá na bileoga saothair comhlánaithe acu d’fhéadfá an rang a roinnt ina ghrúpaí beaga de
chúigear nó seisear ag iarraidh ar na páistí a mhéad nó a laghad dá bhfreagraí a chomhroinnt de
réir mar is mian leo.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 1

Gníomhaíocht Scríofa:

An Duine ar Mé

Ráitis ‘Mé’

Is maith liom ______________________________________________________________________

Ní maith liom ______________________________________________________________________

Bainim taitneamh as ________________________________________________________________

Táim go maith ag __________________________________________________________________

Ba mhaith liom bheith níos fearr ag ___________________________________________________

Bíonn an-áthas orm nuair ____________________________________________________________

Bíonn brón orm nuair ______________________________________________________________

Measaim go ndéarfadh daoine eile go bhfuilim ___________________________________________

Ba mhaith liom go ndéarfadh daoine eile go bhfuilim _____________________________________
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 1

An Duine ar Mé

Naisc idir Baile is Scoil

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, tá súil againn le cabhair a thabhairt do na páistí chun tuiscint níos fearr orthu féin a fháil
agus cabhair a thabhairt dóibh féinmheas ard a fhorbairt. Is lú an seans go mbeidh róthionchar ag
fógraí nó cláir theilifíse nó cairde ar pháistí le féinmheas ard i dtaca le milseáin, cluichí, trealamh
spóirt, éadaí lipéad, bríste deinim, deochanna, srl. a cheannach. Is dócha gur mó an seans atá ann
go n-imreoidh na fógraí sin srl. tionchar ar pháistí le féinmheas íseal.
D’fhéadfadh sibh labhairt le bhur bpáiste faoin méid seo a leanas:
▲ a c(h)ol
▲ a b(h)á
▲ na rudaí a mbaineann sé/sí taitneamh astu
▲ na rudaí a bhfuil sé/sí go maith acu
▲ na rudaí ar mhaith leis/léi a bheith
níos fearr acu

In aon suíomh a
thugann mothú
luachmhar agus
muirnithe do bhur
bpáistí cothaítear
féinmheas ard

▲ na rudaí a chuireann áthas air/uirthi
▲ na rudaí a chuireann brón air/uirthi
▲ na rudaí a thugann mothú speisialta dó/di

D’fhéadfadh plé ar an méid seo a leanas eascairt uaidh seo:
▲ Tionchar fógraí ar na héadaí ar maith le bhur bpáiste iad a chaitheamh
▲ Ainmneacha branda éadaí a chaitheann bhur bpáiste nó a c(h)airde
▲ An imríonn fógraí agus cairde tionchar ar na héadaí a chaitheann bhur bpáiste
▲ Cad a imríonn tionchar ar a rogha coisbhirt, bia, deochanna boga, srl.?

Tá sé riachtanach
go dtuigeann na
páistí gur fiú iad
díreach mar gur
ann dóibh
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Rang a Cúig

Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

2 Cineálacha

Difriúla Cairde
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

Téama

2

Cineálacha Difriúla Cairde
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí a bhfeasacht a ardú ar
chineálacha difriúla cairdis agus ar an mbealach ina léirítear
cairdeas sna meáin.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Ceacht Léarscáilithe:

Cé atá gar duit?

Ceistneoir:

Cara

Ciorcal Ranga:

Ciorcal Cairdis

Ceistneoir - Cuid 1:

Tréithe Fíorchara /
Na rudaí ar mór agam iad i bhfíorchara

Staidéar ar na Meáin:

Focail Amhrán

Ceistneoir - Cuid 2:

Tréithe Fíorchara

Labhraimís:

Faoi Chairdeas

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Colláis Cairdis

Labhraimís:

Faoi Chairdeas

Nóta ar Chairdeas
Glacann cairde ról tábhachtach i saol páiste. De réir mar a idirghníomhaíonn páistí le cairde agus a
roinneann siad a dtaithí le chéile, leathnaíonn a dtuiscint ar an domhan thar an tuiscint atá acu
bunaithe ar a dtaithí féin. Tríd an aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, tosaíonn páistí ag
féachaint orthu féin mar a fhéachann daoine eile orthu. Agus deiseanna á soláthar do pháistí chun
cabhrú leo nádúr an chairdis ina saol a thuiscint cabhraítear leo dáimh a bheith acu le daoine eile
agus leagtar an bonn don tuiscint ar nádúr an phiarghrúpa de réir mar a théann siad in aois.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

Rogha 1
Ceacht Léarscáilithe:

Cé atá gar duit?

Ceistneoir:

Cara

Ciorcal Ranga:

Ciorcal Cairdis

Ceacht Léarscáilithe:

Cé atá gar duit?

Ag baint úsáide as Cuid 1 den bhileog saothair seo a leanas, iarrann an múinteoir ar na páistí na
daoine a bhfuil teagmháil acu leo a liostú m.sh. teaghlach, scoil, gasóga, club snámha, foireann
peile, srl.
Ag baint úsáide as Cuid 2 den bhileog saothair, cuireann na páistí na daoine isteach sa léaráid ag
cinneadh cé a d’áireoidís mar dhlúthchairde, mar dhaoine a bhfuil aithne acu orthu agus mar chuid
de chiorcal cairde níos leithne.
Nuair atá an bhileog saothair comhlánaithe cuireann an múinteoir na ceisteanna:
▲ An raibh sé furasta/deacair cinneadh cén áit leis na daoine a chur sa léaráid?
▲ Conas a rinne tú é sin?
▲ An raibh iontas ort faoin méid daoine a raibh ort a chur sa léaráid?
▲ Má tá níos mó daoine sna codanna seachtracha den chiorcal ná mar atá sa chuid
inmheánach den chiorcal, cén fáth é sin, dar leat?

Ceistneoir:

Cara

Iarr ar na páistí smaoineamh ar dhuine atá i ndiaidh a bheith ina c(h)ara maith dóibh agus an
ceistneoir ‘Cara’ a chomhlánú. B’fhéidir go dtógfadh an ceacht seo roinnt ama mar go bhféadfadh
sé go mbeadh ar na páistí taighde a dhéanamh ar na freagraí ar chuid de na ceisteanna trí
agallamh a chur ar an dlúthchara. Tá na ceisteanna a bhaineann le haois agus dáta breithe
roghnach, ach nuair is ann do bhearna aoise ba chóir é sin a lua, mar léiríonn bearna aoise idir
cairde an iliomad cairdis is féidir a bheith ann. Nuair atá na ceistneoirí go léir críochnaithe faoi
dháta comhaontaithe is féidir na páistí a roghnú go randamach ina bpéirí agus insint dá chéile
faoina gcairde speisialta.

Ciorcal Ranga:

Ciorcal Cairdis

Tugann an múinteoir catagóir ó Chuid 1 den bhileog saothair do gach páiste .i. Baile, Scoil,
Ceantar nó Club. Smaoiníonn gach páiste ar chara sa réimse a thugtar dó/di agus ina dhiaidh sin
deir:
Ag baile is é/í mo chara cléibh ná … mar …
(ar scoil / ar Bhóthar … / ag na Gasóga)
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Bileog saothair:

Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

Cé atá gar duit?

Cuid 1
Faoi na ceannteidil seo a leanas liostaigh na daoine a mbíonn teagmháil agat leo.
Ag
baile

Ar
scoil

Sa
chomharsanacht

40
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Téama 2

Bileog saothair:

Cineálacha Difriúla Cairde

Cé atá gar duit?

Cuid 1
Nuair atá an léaráid seo a leanas comhlánaithe léireoidh sí cineál an chairdis idir tú féin agus na
daoine i do shaol. Tá tú féin i lár an chiorcail.
Tá do dhlúthchairde sa chiorcal is gaire duit, do chiorcal cairde is leithne sa chiorcal ina dhiaidh
sin agus na daoine a bhfuil aithne agat orthu sa chiorcal lasmuigh.
Cinn ar an áit a gcuirfeá na daoine atá liostaithe thuas agat.

d
ca
cior
e
in
dao

mé
féin

e

Léarscáil Cairde

or
thu

ith
n

e

lú
thchaird
lc
airde níos le
a
m
bh
a
g
fuil aithne a
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Ceistneoir:

Cara

1

Céadainm

__________________________________________

2

Sloinne

__________________________________________

3

Gnéas

_____________________ (fireannach/baineannach)

4

Dáta breithe

__________________________________________

5

Aois

__________________________________________

6

Áit bhreithe

__________________________________________

7

Seoladh láithreach

__________________________________________

8

Cár bhuail sibh le chéile den
chéad uair?

__________________________________________

9

Cad iad na cosúlachtaí eadraibh?

__________________________________________

10

Cad iad na héagsúlachtaí eadraibh?__________________________________________

11

Cén fáth gur cara maith é/í …?

___________________________________________

_______________________________________________________________________

12

Cén fáth gur cara maith leis/léi tusa? _______________________________________

_______________________________________________________________________
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Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

Rogha 2

Ceistneoir:

Ceistneoir - Cuid 1:

Tréithe Fíorchara /
Na rudaí ar mór agam iad i bhfíorchara

Staidéar ar na Meáin:

Focail Amhrán

Labhraimís:

Faoi Chairdeas

Tréithe Fíorchara /
Na rudaí ar mór agam iad i bhfíorchara

Tabhair cóipeanna den bhileog saothair seo a leanas "Tréithe Fíorchara" do na páistí. Iarr othu
léamh tríd an liosta agus tic a chur leis na deich dtréith is tábhachtaí in ord tábhachta dóibh mar
dhaoine aonair. Mar shampla, más é an t-ionracas an tréith is tábhachtaí i gcara tugann siad an
uimhir 1 dó, más acmhainn grinn an dara tréith is tábhachtaí tugann siad uimhir 2 di, agus mar
sin de.
Ina bpéirí, iarr ar na páistí a dtosaíochtaí a chur i gcomparáid. Nuair atá sé sin déanta acu, trí
lámha a ardú, bunaigh cad iad na tréithe ba thábhachtaí don chuid is mó daltaí. D’fhéadfaí
scarbhileog ríomhaire a réiteach ag taispeáint líon iomlán na n-aonta, na ndónna, srl. atá tugtha
do gach tréith. D’fheádfadh an múinteoir na ceisteanna seo a chur chomh maith:
▲

Ar ceacht furasta/deacair é seo le déanamh? Cén fáth?

▲

An raibh iontas ort le roghanna 1 agus 2 daoine eile? Cén fáth?

▲

An raibh iontas ort le rogha 1, 2 agus 3 an ranga? Cén fáth?
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Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

Tréithe Fíorchara
Léigh tríd an liosta tréithe cairdis seo a leanas. Cinn ar na cinn a measann gurb iad na tréithe is
fearr iad a d’fhéadfadh a bheith ag cara. Cuir in ord tábhachta duit iad sa cholún ‘Mé’, á n-uimhriú
1 go 10, le 1 don cheann is mó tábhachta agus 10 don cheann is lú tábhachta.

Tréith

Mé

Iontaofa
Ionraic
Acmhainn mhaith grinn
Flaithiúil le maoin
Dílis
Cineálta
Insíonn dom an rud is mian liom a chloisteáil.
Tuisceanach
Éisteoir maith
Is maith leis/léi na rudaí céanna is maith liomsa.
Craic ag baint leis/léi
Go maith ag spórt
Cneasta
Ní thugann aird ar mo laigeachtaí.
Insíonn an fhírinne dom.
Is maith leis/léi mo theaghlach.
Réitíonn go maith le daoine eile.
Is maith leis/léi an ceol céanna is maith liomsa.
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Staidéar ar na Meáin:

Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

Focail Amhrán

Roghnaíonn an múinteoir agus an rang roinnt amhrán faoi chairdeas atá sna cairteacha faoi láthair
agus faiseanta i measc a n-aoisghrúpa. Cuireann an múinteoir tús le plé ar léiriú an chairdis iontu:
▲

Cad iad na tréithe cairdis a labhraítear fúthu sna hamhráin seo?

▲

An gceapann tú go léiríonn siad na tréithe is fearr i gcairdeas?

▲

Cad iad na nithe eile atá tábhachtach le haghaidh cairdis mhaith?

I ngrúpaí de chúigear nó seisear cinneann na páistí ar shé thréith a léirítear sna hamhráin, tugann
duine amháin ó gach grúpa aiseolas don ghrúpa mór agus ainmnítear duine éigin ón ngrúpa mór
chun na tréithe ó na grúpaí ar fad a liostú ar smeach-chairt.

Labhraimís:

Faoi Chairdeas

Is féidir leis seo a bheith ina athbhreithniú ginearálta ar phríomhphointí an cheachta ar chairdeas:
▲

Cad iad na tréithe tábhachtacha a ghabhann le cairdeas?

▲

An bhfuil sé tábhachtach go bhfuil nithe ann ar maith leis na cairde iad a dhéanamh le
chéile? Cén fáth?

▲

An bhfuil sé tábhachtach go bhfuil spéiseanna ar leith ag cairde chomh maith? Cén
fáth?

▲

An féidir tréithe difriúla a bheith ag cairde?

▲

An gá do chairde a bheith ar comhaois le chéile?

▲

Cad é an cineál cara is fearr le bheith agat?
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Cineálacha Difriúla Cairde

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Colláis Cairdis

Labhraimís:

Faoi Chairdeas

Gníomhaíocht Ealaíne:

Colláis Cairdis

Má d’oibrigh na páistí ar Rogha 2, ‘Tréithe Fíorchara’, d’fhéadfaidís colláisí a dhéanamh ag
taispeáint pictiúr de na tréithe a roghnaíodh mar na tréithe is tábhachtaí le haghaidh cairdis
mhaith.
Roinn an rang ina ghrúpaí beaga de chúigear nó seisear. Tugtar ceann nó dhó de na tréithe cairdis
is tábhachtaí do gach grúpa ansin.
Ag baint úsáide as na focail, pictiúir, cartúin, srl. léiríonn gach grúpa a dtréith(e). Cuirtear iad sin
suas ar pháipéar póstaera ansin agus cuirtear ar taispeáint ar bhalla an tseomra ranga iad.

Labhraimís:

Faoi Chairdeas

Iarr ar na páistí pictiúir a aimsiú a thaispeánann an méid seo a leanas:
▲

Duine a bhraitheann fágtha amach

▲

Duine nach gcomhroinneann a m(h)aoin, dlúthdhioscaí, téipeanna, leabhair, srl.

▲

Duine a bhraitheann go bhfuil glactha leis/léi

Fiafraigh de nó iarr ar na páistí:
▲

Cad tá á mhothú ag gach duine díobh sin thuas, dar leo?

▲

Cad a thaispeánann gach ceann de na pictiúir dúinn faoi chairdeas?

▲

An abairt a chríochnú: ‘Domsa, ciallaíonn cairdeas …’

Inniu, táimid i ndiaidh labhairt faoinár gcairde:
▲

Cad tá foghlamtha agat?

▲

Ar chuir aon rud a d’fhoghlaim tú iontas ort?

▲

Cad is cara ann?

▲

Cad iad na cineálacha eile cairde atá agat?

46

2 diff kinds of friends Irish:2 diff kinds of friends Irish

14/07/2009

11:32

Page 47

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 2

Cineálacha Difriúla Cairde

Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, cabhróimid leis na páistí a thuiscint go bhfuil cineálacha difriúla cairde ann. Teastaíonn
uainn go scrúdóidís chomh maith cén chaoi a léirítear cairdeas ar an teilifís, raidió agus sa lá atá
inniu ann ar an Idirlíon agus i nuachtáin agus irisí.
Is í an aidhm atá againn ná cabhrú leis na páistí an tábhacht le cairde agus le comhoibriú le
daoine eile a aithint. Tá súil againn, le cúnamh uaibh féin, le cabhrú leo ullmhú do na cineálacha
brú a chuirfidh na meáin agus a bpiaraí (piarbhrú) orthu.
Seo a leanas roinnt tuairimí don bhaile a nascann go maith leis an obair atá na páistí a dhéanamh
sa rang mar chuid den churaclam.

D’fhéadfadh sibh labhairt faoi:
▲

Nuair a tógadh an grianghraf

▲

Cé a bhí sa ghrianghraf

▲

Na cairde speisialta a bhí sa ghrianghraf

▲

Cá raibh sibh sa ghrianghraf

▲

Cá raibh bhur bpáiste sa ghrianghraf

▲

Cad a bhí sibh a dhéanamh

▲

Cad a bhí sé/sí a dhéanamh

Labhraígí faoi
ghrianghraf
teaghlaigh

D’fhéadfadh plé ar an méid seo a leanas eascairt uaidh seo:
▲

Cad tá tábhachtach i gcara daoibh féin agus do bhur bpáiste, dar libh

▲

Cad a thaitníonn libh a dhéanamh le bhur gcairde

▲

Cairde le pearsantachtaí difriúla nó ó thíortha nó ó chúlraí difriúla

▲

Cara a mhaitheamh nó namhaid a dhéanamh, má bhíonn troid ag cairde nó má dhéanann
duine díobh botún

Is bealach nádúrtha
é clár teilifíse chun
cabhrú le tús a chur le
comhrá faoi chineálacha
difriúla cairdis
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3

Téama 3

Mo Theaghlach

Mo Theaghlach
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Téama 3

Téama

Mo Theaghlach

3

Mo Theaghlach
Aidhm: 1 Deiseanna a thabhairt do na páistí plé a dhéanamh ar an
gcaoi a ndéanann baill teaghlaigh cumarsáid le chéile agus a
mothúcháin dá chéile a léiriú.
2 Dearcadh na meán i leith an teaghlaigh a chur i gcomparáid
agus i gcodarsnacht le taithí na bpáistí ar an teaghlach.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Rólghlacadh:

Cnámhscéalta Teaghlaigh

Grúpobair:

Faoin Rólghlacadh

Machnamh Pearsanta:

Mothúcháin agus Gníomhartha

Staidéar ar na Meáin:

Teaghlaigh ar an Teilifís

Díospóireacht:

Léiriú fíor ar an saol iad na
Teaghlaigh ar an Teilifís

Labhraimís:

Faoi Theaghlaigh ar an Teilifís

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Dréachtchlár:

Teaghlach Teilifíse a Chruthú

Forbairt Teanga:

Samhlacha agus Meafair

Nóta ar Theaghlaigh
Glacann caidreamh teaghlaigh ról tábhachtach i saol gach duine. Cabhraíonn sé le páistí tuiscint
níos fearr ar a saol a fhorbairt. Tríd an aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, foghlaimíonn
páistí conas measúnú réalaíoch ar a gcumais agus a dteorainneacha a fhorbairt. Nuair a thugtar
gníomhaíochtaí do pháistí atá ceaptha chun iad a chur ag smaoineamh ar a gcaidreamh le daoine
eile cabhraítear leo iad féin agus an comhthéacs sóisialta ina maireann siad a thuiscint.
Ba chóir patrúin dhifriúla teaghlach a chur san áireamh agus ceacht á ullmhú ar an teaghlach.
Beidh ar an múinteoir ranga tuiscint do dhéanamh éagsúil theaghlaigh na bpáistí a thaispeáint,
lena n-áirítear na páistí uchtaithe nó altrama nó ó theaghlaigh aontuismitheora. Chun tuiscint a
thaispeáint i leith páistí nach mbeadh teilifís ag baile acu is féidir leis an múinteoir ranga clár a
thaifeadadh do na páistí agus a chur ar siúl ar scoil don rang ar fad. B’fhéidir go mbeadh gá le
comhairliúchán le tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le noirm chultúir agus creideamh reiligiúnach.
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Téama 3

Mo Theaghlach

Rogha 1

Rólghlacadh:

Rólghlacadh:

Cnámhscéalta Teaghlaigh

Grúpobair:

Faoin Rólghlacadh

Machnamh Pearsanta:

Mothúcháin agus Gníomhartha

Cnámhscéalta Teaghlaigh

Labhraíonn an múinteoir leis na páistí faoi na gnáth-tharluithe laethúla i dteaghlaigh, m.sh. éirí,
dul ar scoil/ag obair, siopadóireacht, am béilte, cuairteanna ar ghaolta, srl. Míníonn sé/sí go
mbeidh páistí an ranga ag cur i gcéill gur teaghlaigh iad, ag cur i ngníomhartha na nithe sin a
tharlaíonn, dar leo, i suímh éagsúla. Roinntear an rang i ngrúpaí de cheathrar. Má tá níos lú ná
ceithre ról ann, gníomhaíonn duine amháin mar bhreathnóir. Tugtar cnámhscéal teaghlaigh do
gach grúpa agus ainmneacha na ndaoine lena mbaineann. I ngach grúpa glacann na páistí ról baill
den teaghlach agus cuireann i ngníomhartha an méid a déarfaí, dar leo.
Grúpa 1

Máthair • Athair • Iníon Máire (11) • Mac Micheál (14)
Tá Máire dhá uair an chloig déanach ag teacht abhaile ón scoil. Tá a hathair i ndiaidh glaoch ar
thithe cairde léi. Tá a máthair i ndiaidh a bheith ag tiomáint timpeall ar na bóithre á lorg.
Cheap Micheál go raibh mórán fuirste ann ar bheagán cúise.

Grúpa 2

Máthair • Iníon Lís (6) • Iníon Sorcha (8) • Iníon Cáit (11)
Teastaíonn níos mó cúnaimh ón máthair sa teach. Is maith le Lís an seomra folctha a ní ach ní
dhéanann sí go maith é. Teastaíonn ó Shorcha a bheith ag súgradh feadh an lae go léir. Bíonn
an-chuid oibre baile le déanamh ag Cáit.

Grúpa 3

Athair • Mamó • Mac Seán (15) • Iníon Éimear (10)
Teastaíonn ó Sheán dul chuig ceolchoirm. Ceapann a athair go bhfuil sé ró-óg. Deir Mamó go
bhfuil sé an-fhreagrach mar bhuachaill. Deir Éimear nach bhfuil sé cothrom, nach dtéann sise
amach go deo.

Grúpa 4

Máthair • Athair • Iníon Áine (11) • Mac Dáithí (13)
Tá cailín i rang Áine i ndiaidh iarraidh uirthi teacht chuig cóisir oíche. Deir Daidí nach bhfuil
aithne aige ar theaghlach an chailín sin. Deir Mamaí go bhfuil Daidí róchosantach. Tá súil ag
Dáithí go n-imeoidh sí ionas gur féidir leis a seinnteoir dlúthdhioscaí a úsáid.

Grúpa 5

Máthair • Uncail Seosamh • Mac Cian (9) • Mac Tomás (12)
Teastaíonn cabhair ó Chian chun a obair bhaile a dhéanamh. Tá a mháthair gnóthach ag ullmhú
do chuairteoirí. Tá Uncail Seosamh ag dul amach. Tá Tomás ag féachaint ar an teilifís.

Grúpa 6

Iníon Neil (10), • Iníon Caoimhe (17) • Mac Éanna (12) • Mac Síomón (14)
Teastaíonn ó Shíomón €5 a fháil ar iasacht ó airgead breithlae Neil chun go mbeidh dóthain
aige le haghaidh ticéid ceolchoirme atá le dul ar an margadh an lá arna mhárach agus is cinnte
go mbeidh siad díolta amach gan mhoill. Deir Caoimhe gur thug sí €5 do Shíomón uair amháin
agus nár íoc sé ar ais ach €4.50. Deir Neil go bhfuil sí chun dul ag siopadóireacht lena hairgead
breithlae an lá arna mhárach. Deir Éanna go dtabharfaidh sé €5 do Shíomón má íocann sé €7
ar ais laistigh de sheachtain.

Grúpa 7

Máthair • Athair • Mac Liam (11)
Tá an mháthair agus an t-athair ag dul go teach Mhamó le haghaidh lón Domhnaigh. Téann
Liam chomh maith de ghnáth, ach faoi iallach. Gearánann sé go gcaithfidh sé dul gach áit a
dtéann a thuismitheoirí, mar gur páiste aonair é. Ba bhreá leis dá mbeadh deartháir mór nó
deirfiúr bheag aige dá bhféadfadh sé aire a thabhairt ag baile. Is maith le Mamaí agus Daidí go
dtagann sé mar go bhfuil a fhios acu gur breá le Mamó é a fheiceáil.

Grúpa 8

Máthair • Athair • Mac Pól (11) • Mac Séamas (14)
Tá Daidí ag tabhairt na mbuachaillí ar saoire samhraidh mar a dhéanann sé gach bliain.
Teastaíonn ó Shéamas freastal ar champa cónaitheach cispheile in áit sin. Ní theastaíonn ó Phól
dul ar saoire anois mar go ndeir sé nach mbeidh aon chraic ann gan a dheartháir. Tá díomá ar
Dhaidí anois mar gurb é seo an t-aon seans atá aige saoire a thógáil lena mic. Tá Mamaí ag dul
ar saoire ag an am céanna le cairde agus críochnóidh campa Phóil dhá lá sula bhfillfidh sí.
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Grúpobair:

Téama 3

Mo Theaghlach

Faoin Rólghlacadh

Insíonn an múinteoir do na páistí cén uair atá deireadh le cur leis an rólghlacadh. Fágann siad na
róil, agus bíonn siad ina ndaltaí ranga arís, ach ní fhágann siad na grúpaí. Pléann gach grúpa na
ceisteanna seo a leanas agus déanann duine ó gach rang an méid a deirtear a chomhroinnt leis an
rang ar fad:
▲

Cad a tharla ina rólghlacadh?

▲

Conas a bhraith siad ag glacadh na ról?

▲

An raibh iontas oraibh faoi na frithghníomhaíochtaí difriúla?

▲

Cad a bheadh i ndiaidh cabhrú le baill an teaghlaigh cumarsáid níos éifeachtaí a
dhéanamh?

▲

Dá mbeifeá féin sa suíomh céanna an mbeadh an fhrithghníomhaíocht chéanna agat?

▲

Cén fhreagairt a bheadh agat?

Machnamh Pearsanta:

Mothúcháin agus Gníomhaíochtaí

Ag baint úsáide as bileog saothair, cosúil leis an gceann sin ar an gcéad leathanach eile, iarr ar na
daltaí a shamhlú conas a mhothóidís agus cad a dhéanfaidís i ngach suíomh. Ina dhiaidh déanann
siad machnamh ar a bhfreagraí.
Nuair atá an tasc críochnaithe iarrtar ar na páistí na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ina dtost:
▲

Cén fhrithghníomhaíocht a bhí agat?

▲

Ar chuir aon cheann de do fhrithghníomhaíochtaí iontas ort?

▲

An bhfuil a fhios agat cén fáth gur bhraith tú mar sin?

▲

Conas a bhraith an duine eile, dar leat?

▲

Ar chuir a bhfrithghníomhaíocht ionadh ort?

▲

Dá mbeifeá i suíomh comhchosúil arís an mbeadh an fhrithghníomhaíocht chéanna nó an
mbeadh frithghníomhaíocht dhifriúil agat? Cén fáth?
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Mothúcháin agus Gníomhaíochtaí
1

Faigheann tú rothar nua do do bhreithlá.
Mothaíonn tú _____________________

Cad a dhéanfá (gníomhaíocht)?_________

________________________________________________________________________

2

Briseann do dheirfiúr samhail dineasáir a bhfuil tú ag obair uirthi le tamall fada.
Mothaíonn tú _____________________

Cad a dhéanfá (gníomhaíocht)?_________

________________________________________________________________________

3

Iarrtar ort cabhrú le do dheirfiúr óg lena hobair bhaile.
Mothaíonn tú _____________________

Cad a dhéanfá (gníomhaíocht)?_________

________________________________________________________________________

4

Tugann do mháthair do bhabaí nua dearthár abhaile ón ospidéal léi.
Mothaíonn tú _____________________

Cad a dhéanfá (gníomhaíocht)?_________

________________________________________________________________________

5

Tugann d’athair isteach don bhaile mór tú don tráthnóna.
Mothaíonn tú _____________________

Cad a dhéanfá (gníomhaíocht)?_________

________________________________________________________________________

6

Ní thaispeánfaidh do dheartháir duit conas a chluiche ríomhaire nua a úsáid.
Mothaíonn tú _____________________

Cad a dhéanfá (gníomhaíocht)?_________

________________________________________________________________________

7

Cuireann do mháthair cóisir ar siúl duit féin agus do do chairde ar do bhreithlá.
Mothaíonn tú _____________________

Cad a dhéanfá (gníomhaíocht)?_________

________________________________________________________________________
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Rogha 2
Staidéar ar na Meáin:

Teaghlaigh ar an Teilifís

Díospóireacht:

Léiriú fíor ar an saol iad na
Teaghlaigh ar an Teilifís

Labhraimís:

Faoi Theaghlaigh ar an Teilifís

Staidéar ar na Meáin:

Teaghlaigh ar an Teilifís

Roghnaíonn an múinteoir agus an rang roinnt scéalta difriúla teilifíse bunaithe ar theaghlaigh a
bhfuil eolas acu orthu. Ag baint úsáide as an mbileog saothair ar an gcéad leathanach eile,
roghnaíonn gach páiste clár amháin agus liostaíonn na baill den teaghlach lena gcarachtair
indibhidiúla.
Iarrtar ar na páistí a shamhlú conas a ghníomhódh/d’fhrithghníomhódh a dteaghlach roghnaithe
sna suímh seo a leanas:
▲

Cuirtear turas teaghlaigh ar ceal mar nach bhfuil an páiste is óige ar fónamh.

▲

Breithlá duine éigin atá ann.

▲

Teastaíonn ó gach duine rud éigin difriúil a fheiceáil ar an teilifís.

▲

Buann an teaghlach deireadh seachtaine saoire le chéile.

▲

Maidin Dé Sathairn atá ann agus tá obair an tí le déanamh.

Iarrann an múinteoir ar na páistí ceann de na suímh a roghnú agus smaoineamh:
▲

Conas a d’fhrithghníomhódh mo theaghlach sa suíomh seo?

▲

An bhfuil sé sin difriúil leis an rud a tharlódh sa teaghlach ar an teilifís?

Ina bpéirí, cuireann na daltaí a bhfreagraí i gcomparáid leis an gcéad sraith ceisteanna.
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Teideal an chláir:

Ainm an charachtair

Pearsantacht an charachtair (an cineál iompair atá aige/aici)
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Díospóireacht: Léiriú fíor ar an saol iad na Teaghlaigh
ar an Teilifís
Tugtar treoirlínte chun díospóireacht a dhéanamh faoi mhír 11 de Mhodhanna Molta
Múinteoireachta i dtús an leabhair.
1

Is é an rún atá le plé ná gur ‘Léiriú fíor ar an saol iad na Teaghlaigh ar an Teilifís’.

2

Tarraing líne síos lár an chláir dhuibh. Scríobh ráiteas samplach ar gach taobh den chlár dubh
chun aigne na bpáistí a choinneáil soiléir faoin méid atá le plé acu.

3

Ar son

In aghaidh

Aontaím leis an rún.
Ceapaim gur léiriú fíor ar an
saol iad na teaghlaigh ar an teilifís.

Ní aontaím leis an rún.
Ceapann nach léiriú fíor ar an
saol iad na teaghlaigh ar an teilifís.

Críochnaíonn an ceacht leis an múinteoir ag tarraingt a n-airde ar na trí phointe is tábhachtaí
atá déanta ag an dá thaobh.

Labhraimís:

Faoi Theaghlaigh ar an Teilifís

Mar phlé ranga, labhraíonn na páistí faoi na teaghlaigh a fheiceann siad léirithe ar an teilifís. Is
féidir labhairt ar roinnt clár ag an am céanna leis na teaghlaigh á gcur i gcomparáid agus i
gcodarsnacht le chéile. Déanann an múinteoir an plé a chomhordú.
▲

Ainmnigh na teaghlaigh is minice a fheiceann sibh ar an teilifís.

▲

Cé hiad baill na dteaghlach sin?

▲

Cén gaol atá idir na carachtair theilifíse?

▲

Conas a chaitheann siad le chéile?

▲

Conas a thaispeánann siad go bhfuil cion acu ar a chéile?

▲

Conas a chaitheann sibh le baill bhur dteaghlach féin?

▲

Conas a thaispeánann sibh go bhfuil cion agaibh ar a chéile?

▲

Cén tslí ina bhfuil na teaghlaigh a fheiceann sibh ar an teilifís cosúil le bhur dteaghlach
féin?

▲

Cén teachtaireacht atá á tabhairt ag na cláir nó fógraí seo do pháistí bhur gcomhaoise
faoi theaghlaigh?

▲

Cad a cheapann sibh faoi na teachtaireachtaí sin?

▲

An bhfuil na teaghlaigh a fheiceann sibh ar an teilifís inchreidte?
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Gníomhaíochtaí a Leanann

Dréachtchlár:

Dréachtchlár:

Teaghlach Teilifíse a Chruthú

Forbairt Teanga:

Samhlacha agus Meafair

Teaghlach Teilifíse a Chruthú

Roinntear an rang ina ghrúpaí de cheathrar go seisear páistí. Ligeann gach grúpa air gur foireann
scríofa scripte é. Ní mór do bhaill gach grúpa teaghlach nua teilifíse a chumadh agus a phleanáil,
ag seachaint buanchruthú na gcarachtar. Is féidir an plean a thiomsú agus a chur i láthair i
bhfoirm scríofa, mar chartúin nó mar dhréachtchlár.
Féadfaidh na ceisteanna seo a leanas treoir/leid a thabhairt do na páistí:
▲

Cad é ainm an teaghlaigh?

▲

Cé hiad baill an teaghlaigh?

▲

Cén chuma atá ar gach ball teaghlaigh?

▲

Cén phearsantacht atá ag gach ball teaghlaigh?

▲

Cá gcónaíonn siad?

▲

Conas a ullmhaíonn siad d’ócáidí ceiliúrtha an teaghlaigh?

▲

Cén cineál faidhbe/fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith acu gar don cheiliúradh?

▲

Conas a dhéileálfadh an teaghlach teilifíse seo le fadhbanna?
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Samhlacha agus Meafair

Cuireann samhail síos ar dhuine/rud éigin trí chomparáid a dhéanamh le rud eile, m.sh. chomh
folláin le breac, an rud is annamh is iontach. Iarr ar na páistí ainmneacha bhaill a dteaghlach a
scríobh síos agus aidiacht a thabhairt do gach duine díobh, .i. focal a chuireann síos orthu. Ansin
cumann siad samhail bhunaidh (ní heol di cheana) do gach ball teaghlach, ag baint úsáide as an
aidiacht a thug siad dó/di. Déan roinnt samplaí leis an rang ar an gclár dubh:
Ainm

Aidiacht

Samhail (chomh … le …, nó rud éigin mar sin)

Mamaí
Daidí
Éimear
Ruairí

gnóthach
díomhaoin
tuirseach
léimneach

chomh
chomh
chomh
chomh

gnóthach le luch ag goideadh cáise
díomhaoin le hasal gan úinéir
tuirseach le Daidí na Nollag Lá an Dreoilín
léimneach le leamhan in aice an tsolais

Deir samhail go bhfuil duine/rud éigin cosúil le duine/rud éigin eile, deir meafar gur mar a chéile
duine/rud éigin agus duine/rud éigin eile, ag tabhairt ionannas difriúil mar sin, m.sh.
Mo dheirfiúr
Is gloine líomanáide í mo dheirfiúr
Mar go bhfuil sí lán de bhrí.
Is babhla brioscán prátaí í mo dheirfiúr
Mar go bhfuil sí lán de thorann agus craic.
Is triopall fíonchaor í mo dheirfiúr
Mar gur maith léi crochadh timpeall lena cairde.
le Léan, 9 mbliana d’aois
Spreag na páistí le meafair a scríobh a dhéanann moltaí faoina ndeartháireacha, faoina
ndeirfiúracha agus faoi bhaill eile dá dteaghlach. Is féidir iad sin a phlé ina bpéirí, áit a míníonn
na páistí an chúis leis na meafair. B’fhéidir gur mhaith le roinnt díobh a meafair a chomhroinnt
trína dtaispeáint sa seomra ranga chun go mbeidh daoine eile in ann iad a léamh.
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang cabhróimid leis na páistí féachaint ar an gcaoi a dtaispeánann baill teaghlaigh a
mothúcháin dá chéile agus ar an gcaoi a ndéanann siad cumarsáid le chéile. Beimid ag féachaint
chomh maith ar an gcaoi a léirítear teaghlaigh ar an teilifís, i leabhair, srl. agus cuirfimid é sin i
gcomparáid leis an bhfíorshaol.
D’fhéafadh sibh labhairt ar:
▲ Cén duine sa teaghlach a n-imríonn tú cluiche leis/léi de ghnáth? Cén fáth?
▲ Cén duine a n-iarrfá cúnamh air/uirthi le d’obair bhaile? Cén fáth?
▲ Cén duine a n-iarrfá airgead air/uirthi le haghaidh turais scoile? Cén fáth?
▲ Cén duine a n-ofrálfá cúnamh dó/di sa chistin? Cén fáth?
▲ Cén duine a n-inseofá scéal grinn dó/di? Cén fáth?
▲ Cén duine ar mhaith leat dul ar saoire leis/léi? Cén fáth?

Is/Ní léiriú fíor
ar an saol iad na
teaghlaigh
ar an teilifís?

B’fhéidir go labhródh sibh ar an méid seo a leanas chomh maith:
▲ Clár teilifíse a bhfuil sibh ag féachaint air le chéile, nó clár raidió a bhfuil sibh ag
éisteacht leis le chéile nó leabhar atá sibh a léamh le chéile
▲ An chaoi a gcaitheann daoine le chéile / An t-iompar a bhíonn ag daoine le daoine eile
▲ An chaoi a léiríonn siad go bhfuil cion acu ar a chéile
▲ An chaoi a bhfuil na teaghlaigh ar an teilifís cosúil/difriúil lenár dteaghlach féin
▲ An chaoi a gcaithimid le chéile inár dteaghlach féin
▲ An chaoi a gcomhchaidríonn daoine le daoine níos sine ar an teilifís / sa teaghlach
▲ An chaoi a bhfuil sé cosúil nó difriúil leis an gcaoi mar atá san fhíorshaol

Inár dteaghlach
taispeánann daoine
go bhfuil cion acu
ar a chéile trí …
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4

Sábháilteacht
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí a thuiscint go méadaíonn a
bhfreagracht as a sábháilteacht phearsanta féin agus a
bhfreagracht i leith daoine eile chomh maith de réir mar a
fhásann siad.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Forbairt Teanga:

Cad is féidir leat a dhéanamh anois?

Grúpobair:

Leideanna Sábháilteachta Úsáideacha

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Tascanna a Chur in Ord

Grúpobair:

Faoi Thascanna

Forbairt Teanga:

Tomhais an Tasc

Grúpobair:

Freagrachtaí

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Mapa Freagrachtaí

Gníomhaíocht Ealaíne (3):

Rún a Dhéanamh

Nóta ar Shábháilteacht Phearsanta
Tá OCG ina chuid thábhachtach den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), mar atá
chomh maith oideachas sa chosaint ar mhí-úsáid ar pháistí, oideachas in úsáid/mí-úsáid substaintí,
sa chothú agus i sláinteachas, srl. Tá ábhair ar fáil do scoileanna i gcuid mhaith de na réimsí seo
agus is féidir iad a úsáid chun an obair in OSPS agus OCG a chomhlánú.
Is minic a bhíonn páistí i suímh a d’fhéadfadh a bheith contúirteach. Leis an dúil atá acu i nithe
nua a scrúdú agus a thástáil, is minic nach dtuigeann siad na guaiseanna a ghabhann le
gnáthghníomhaíochtaí laethúla. Cuirtear béim ar an tsábháilteacht phearsanta do pháistí go minic
ag baile agus ar scoil i gcomhthéacs na gcontúirtí a bhaineann le trácht, uisce, tinte, substaintí,
ainmhithe, innealra feirme, leictreachas, scíth agus garthimpeallacht an pháiste.
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Rogha 1
Forbairt Teanga:

Cad is féidir leat a dhéanamh anois?

Grúpobair:

Leideanna Sábháilteachta Úsáideacha

Forbairt Teanga:

Cad is féidir leat a dhéanamh anois?

Ag baint úsáide as an mbileog saothair seo a leanas, Cad is féidir leat a dhéanamh anois?, iarr ar
na páistí na jabanna agus gníomhaíochtaí a dhéanann siad ag baile a aithint. Do gach ceann de na
jabanna agus gníomhaíochtaí iarr orthu tic a chur leis na cinn a raibh cabhair uathu leo nuair a bhí
siad sé bliana d’aois, na cinn a mbíonn cabhair uathu leo i gcónaí agus na cinn a dhéanann siad
leo féin.
Nuair atá an ghníomhaíocht seo críochnaithe acu b’fhéidir go n-iarrfadh an múinteoir ar gach
páiste féachaint ar a b(h)ileog saothair féin agus machnamh a dhéanamh ar:
▲

Cé mhéad jab/gníomhaíocht a raibh cúnamh uait leo nuair a bhí tú sé bliana d’aois?

▲

Cé mhéad jab/gníomhaíocht a mbíonn cúnamh uait leo anois?

▲

An féidir leat smaoineamh ar aon chúis gur féidir leat níos mó jabanna agus
gníomhaíochtaí a dhéanamh i d’aonar anois?

▲

Cathain, dar leat, a bheidh tú in ann an chuid eile de na jabanna agus gníomhaíochtaí a
dhéanamh i d’aonar?

▲

Cad iad na bealaí inar féidir leat a thaispeáint go bhfuil tú ag éirí níos freagraí de réir
mar a théann tú in aois?

D’fhéadfaí bunachar sonraí ríomhaire a thiomsú ag baint úsáide as an mbileog saothair seo agus
líon ticeanna na bpáistí a thaifeadadh i ngach catagóir aoise do gach gníomhaíocht.

Grúpobair:

Leideanna Sábháilteachta Úsáideacha

Déanann na páistí grúpaí de chúigear nó seiseart páistí. Tugtar gníomhaíocht do gach grúpa ina
dteastaíonn aibíocht agus freagracht, mar shampla, dul ag snámh, dul ag siopadóireacht, fístéip a
roghnú, srl. Déanann gach grúpa liosta contúirtí féideartha ar ceart a bheith ar an eolas fúthu agus
déanann straitéisí sábháilteachta chun iad a sheachaint. Nuair atá an tasc críochnaithe iarrtar ar
na grúpaí aiseolas a thabhairt don rang ar fad, ag freagairt ceisteanna mar:
▲

Conas a chinn gach grúpa ar an méid a bhí le háireamh ar a liosta contúirtí féideartha?

▲

Ar aontaigh gach duine leis na nithe ba chóir a bheith ar an liosta? Cén fáth?

▲

Ar chuir aon cheann de na straitéisí sábháilteachta iontas oraibh? Cén fáth?

Ansin d’fhéadfadh an grúpa póstaer a dhearadh lena liosta contúirtí féideartha, ag cur an teidil ar
barr agus ag moladh straitéisí sábháilteachta ag baint úsáide as pictiúir, líníochtaí nó focail.
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Cad is féidir leat a dhéanamh anois?
Gníomhaíocht

Ag sé bliana d’aois bhí
cabhair uaim chun …

Mé féin a ghléasadh
Dul ag siopadóireacht
M’obair bhaile a dhéanamh
Ithe
Cith/Folcadh a thógáil
Mo leaba a chóiriú
Iarnáil
An féar a lomadh
Mo sheomra codlata a phéinteáil
Éadaí a cheannach
Léamh
An guthán a fhreagairt
An teilifís/fístaifeadán a oibriú
Peil a imirt
Snámh
Feighleoireacht leanaí a dhéanamh
An t-am a insint
M’iallacha a shnaidhmeadh
Na soithí a ní
Na héadaí a chrochadh
An folúsghlanadh a dhéanamh
An tsiopadóireacht a dhíphacáil
Litir a scríobh
An doras tosaigh a fhreagairt
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Rogha 2
Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Tascanna a Chur in Ord

Grúpobair:

Faoi Thascanna

Forbairt Teanga:

Tomhais an Tasc

Grúpobair:

Freagrachtaí

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Tascanna a Chur in Ord

Iarrtar ar na páistí smaoineamh ar na nithe ar fad a dhéanann daoine i rith an lae agus ansin iad
a chur in ord cróineolaíoch. B’fhéidir go n-áireofaí sna gníomhaíochtaí sin clog aláraim a shocrú
agus a mhúchadh, éirí as an leaba, leaba a chóiriú, níochán, gléasadh, an bord a leagan, tósta a
dhéanamh, cupán tae a dhéanamh, bricfeasta a dhéanamh, lón pacáilte a ullmhú, an chistin a
fhágáil go slachtmhar, taisteal i d’aonar chun scoile nó chun oibre, obair tí, an t-urlár a scuabadh,
folúshglanadh, dustáil, snasú, obair sa ghairdín, dul chuig na siopaí, an bóthar a thrasnú,
gluaisteán a thiomáint, aire a thabhairt do pháistí óga, beathú buidéil, beathú spúnóige, clúidíní
a athrú, siamsaíocht a dhéanamh le páistí óga, éadaí a iarnáil, éadaí a chóiriú, cnaipí a fhuáil,
ceapaire a dhéanamh, béile a dhéanamh, cócaireáil, soithí a ní, glanadh suas i do dhiaidh, fáilte a
chur roimh chuairteoirí, comhrá a choinneáil le cuairteoirí, an guthán a fhreagairt,
teachtaireachtaí a thógáil, cuimhneamh ar theachtaireachtaí, folcadh a thógáil, do chuid gruaige a
ní, éadaí a ní, an folcadán a ghlanadh, cláir theilifíse a roghnú le féachaint orthu, ullmhú don
leaba, srl.
Rangaíonn na páistí na gníomhaíochtaí agus taifeadann an múinteoir ar an gclár dubh iad, ag
baint úsáide as ceannteidil mar Shláinteachas Pearsanta, Obair Tí, Cócaireacht, Siopadóireacht,
Garraíodóireacht, Níochán, Cuairteoirí, Spóirt, srl.
Roinntear an rang ina ghrúpaí agus tugtar catagóir amháin do gach grúpa agus caithfidh siad í a
léiriú le líníocht, péinteáil, colláis a dhéanamh, obair crián a dhéanamh nó aon mheán roghnaithe
eile a úsáid. Scríobhtar ainm gach gníomhaíochta i gcló mór faoin bpictiúr, m.sh. Cócaireacht,
Súgradh, srl. Ardaítear na pictiúir chun go bhfeiceann an rang ar fad iad agus iarrtar ar na páistí
cinneadh cad iad na gníomhaíochtaí a mbeadh naíonán sóisearach in ann a dhéanamh agus cad
iad na gníomhaíochtaí a mbeadh páiste ar comhaois leo in ann a dhéanamh. Uaidh sin, ní mór
dóibh cinneadh faoin aois ag a mbeadh duine freagrach as gach ceann de na gníomhaíochtaí sin a
dhéanamh. Scríobhtar an neasaois ar an bpictiúr cuí. Ansin, socraítear an obair ealaíne in ord
cróineolaíoch timpeall bhalla an tseomra ranga. Aibhsítear na gníomhaíochtaí atá oiriúnach don
aoisghrúpa páistí i rang a cúig.

Grúpobair:

Faoi Thascanna

Athghrúpáiltear an rang agus tugtar réimse freagrachta amháin do gach grúpa mar a rinneadh sa
Ghníomhaíocht Ealaíne. Is é an tasc atá ag gach grúpa ná na contúirtí féideartha ar fad a scrúdú a
ghabhann lena ngníomhaíocht agus moltaí a dhéanamh le haghaidh straitéisí sábháilteachta
oiriúnacha. Tabharfar na moltaí i bhfoirm cainte don ghrúpa ranga ar fad:
Garraíodóireacht:

Lomaire faiche, ciumhaisire, deimheas fáil, fiailnimh, srl.;

Cócaireacht:

Leictreachas, gás, uisce fiuchta, ola chócaireachta, srl.;

Obair tí:

Glantóirí, fleisceanna, srl.;

Níochán:

Meaisín níocháin, triomadóir, iarann, clár iarnála, srl.;

Siopadóireacht:

Trolaithe, airgead, pacáil, díphacáil, bia meatach.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Forbairt Teanga:

Téama 4

Sábháilteacht

Tomhais an Tasc

Fiafraigh de na páistí cad iad na jabanna, dar leo, ar chóir go mbeadh páiste ar comhaois leo in
ann a dhéanamh. Scríobhtar liosta de na jabanna sin ar an gclár dubh. Roinntear na páistí ina
ngrúpaí de chúigear nó seisear agus piocann gach grúpa jab. Is é an tasc atá acu ná treoracha
soiléire a thabhairt, ina n-áirítear treoracha sábháilteachta, faoin gcaoi leis an jab sin a
dhéanamh:
▲

Cén trealamh a theastaíonn sula féidir leat tosú?

▲

Cad is gá duit a bheith in ann a dhéanamh? (Cad iad na scileanna a theastaíonn?)

▲

Cad iad na nithe ar gá a bheith cúramach fúthu?

▲

Cad a dhéanfaidh tú i dtosach báire? Cad a dhéanfaidh tú ansin? srl.

▲

Cad é an rud deireanach a dhéanfaidh tú? An bhfuil aon rud ann is gá a dhéanamh níos
faide anonn?

B’fhéidir go bhféadfaí cuid de na gníomhaíochtaí a mhímeadh.
▲

An féidir leis na páistí eile a thomhas cén jab atá á mhímeadh?

Grúpobair:

Freagrachtaí

Fanann na páistí ina ngrúpaí agus pléann na ceisteanna seo a leanas:
▲

Dá n-iarrfaí ort an féar a lomadh nó ciumhaisire a úsáid, fiú dá mbeifeá in ann chuige,
an rud é ba chóir a dhéanamh gan mhaoirseacht?

▲

An bhfuil an fhreagracht ortsa nó ar dhuine fásta i dtaca le bheith sábháilte nuair a
bhíonn tú ag lomadh an fhéir nó ag úsáid ciumhaisire?

▲

An bhfuil aon jabanna ann a dhéanann tú a mbíonn gá agat le duine fásta a bheith leat
nuair a dhéanann tú iad - cén fáth?

66

4 Keeping Safe Irish:4 Keeping Safe Irish

14/07/2009

11:29

Page 67

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 4

Sábháilteacht

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Mapa Freagrachtaí

Gníomhaíocht Ealaíne (3):

Rún a Dhéanamh

Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Mapa Freagrachtaí

Sa cheacht seo scrúdaítear ról na bpáistí féin i measc a dteaghlaigh agus cairde agus a
bhfreagrachtaí ina leith féin.
Ag baint úsáide as an Mapa Cairde ó Cheacht a Dó, Rogha 1 (lch. 41), mar thagairt, pléigh leis na
páistí na daoine ar a mapaí agus na freagrachtaí atá ar gach duine díobh i leith a chéile. Is féidir
leis na páistí na daoine sin a tharraingt, agus a n-ainmneacha agus na freagrachtaí atá orthu a
scríobh síos.

Gníomhaíocht Ealaíne (3):

Rún a Dhéanamh

Tosaigh trí fhiafraí de na páistí faoin gcaoi a gcabhraíonn siad ag baile.
▲

An bhfuil jab agat a bhfuil freagracht ar leith agatsa as?

▲

Cad é an jab is ansa leat ag baile? Cén fáth?

▲

Cad é an jab is lú a thaitníonn leat ag baile? Cén fáth?

▲

An bhfuil aon jabanna eile ann timpeall an bhaile a bhféadfá cabhrú leo?

▲

Ar mhaith leat obair duine fhásta a dhéanamh timpeall an tí?

▲

An eol duit na jabanna sin nach bhfuil dúil rómhór ag daoine fásta iontu?

▲

Cén fáth nach bhfuil dúil acu iontu?

▲

Conas a d’fhéadfá cabhrú leis na daoine fásta ag baile le jab nach maith leo a
dhéanamh?

▲

An cineál jab é a d’fhéadfadh páiste 10 mbliana nó 11 bhliain d’aois a dhéanamh go
sábháilte?

▲

Cén fáth nach bhfiafraíonn tú faoi sin ag baile?

Ar bhonn an taighde sin ag baile is féidir na páistí a spreagadh le rún a dhéanamh. Is féidir iad sin
a scríobh agus a chur i mbosca lasán nó i gclúdach litreach. Is féidir leis na páistí iad sin a
mhaisiú agus a chur ar taispeáint.
B’fhéidir go gcuirfeadh an múinteoir i gcuimhne dóibh faoin ngealltanas i ndiaidh lae, seachtaine
agus míosa. Is féidir a n-aird a tharraingt ar a gclúdaigh litreach nó boscaí lasán a bheidh mar
chuimhneachán dóibh. Is féidir na daoine sin nach bhfuil dearmad déanta acu air a mholadh agus
na daoine eile a spreagadh.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 4

Sábháilteacht

Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Tá súil againn le cabhrú leis na páistí sa rang a thuiscint go bhfásann a bhfreagracht as a
sábháilteacht phearsanta de réir mar a fhásann siad féin. Le cúnamh uaibh féin beimid in ann cur
i gcuimhne do na páistí faoi bheith sábháilte timpeall ar dhaoine, áiteanna agus rudaí.
D’fhéadfadh sibh labhairt faoi lá i saol bhur bpáiste agus na suímh ar fad inar gá dó/di cúram a
dhéanamh.

I measc na nithe a d’fheádfaidís a dhéanamh
áirítear:
▲ an t-aláram a shocrú
▲ an bricfeasta a réiteach

Ciallaíonn
sábháilteacht
cúram a dhéanamh
ag baile

▲ lón scoile a dhéanamh
▲ glanadh suas ina ndiaidh
▲ dul chuig na siopaí, an bóthar a thrasnú
▲ aire a thabhairt do pháistí níos óige agus súgradh leo, beathú buidéil, clúidíní a
athrú, srl.
▲ cócaireacht
▲ soithí a ní agus a chur ina n-áit
▲ folcadh/cith a ghlacadh, gruaig a ní, glanadh suas ina dhiaidh sin
▲ d’fhéadfadh sibh labhairt chomh maith faoi shábháilteacht / chontúirtí a
ghabhann le nithe a dhéanann bhur bpáiste.
Teastaíonn go mbeadh duine fásta linn nuair a …

Nuair a ghlantar
aon doirteadh suas
seachnaítear aon
taismí mídheasa
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5 Mothúcháin
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 5

Téama

Mothúcháin

5

Mothúcháin
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí feasacht ar an gcaoi a
léirítear mothúcháin a ardú.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Cluichí:

Cuir Timpeall an Masc

Labhraimís

Faoi Mhothúcháin

Forbairt Teanga:

Ag Freagairt do Phictiúir
Ag Freagairt d’Fhilíocht

Obair ealaíne:

Freagairt do Mhothúcháin

Staidéar ar na Meáin:

Mothúcháin ar an Teilifís *

Rogha 2

Rogha 3

Gníomhaíochtaí a Leanann
Díospóireacht:

Léiriú fíor ar an saol é an chaoi a léiríonn
daoine a mothúcháin ar an teilifís

Ag Éisteacht le Ceol:

Ceol le Mothúchán

* Má tá an rogha seo á déanamh, is féidir an leathanach Nasc idir Baile is Scoil a chur abhaile
roimh ré ionas gur féidir le tuismitheoirí an clár a fheiceáil ag cuimhneamh ar na ceisteanna
próiseála.

Nóta ar Mhothúcháin
Is cuid fhíorthábhachtach agus chasta de thaithí páistí iad mothúcháin. Tá na mothúcháin a
ghabhann leis an taitneamh a bhaineann siad as an saol, na hathruithe ina saol agus na hamanta
struis agus scíthe, casta go maith. Chun an cumas a bheith ag na páistí na mothúcháin sin a léiriú ar
bhealach dearfach agus cruthaitheach, ní mór dóibh a bheith ar an eolas fúthu, iad a aithint, a
admháil agus glacadh leo agus a thuiscint go bhfuil rogha ann faoin gcaoi lena léiriú agus lena rialú.
Is éard atá san fheasacht mhothúcháin go n-aithníonn tú do chuid mothúchán féin chomh maith le
mothúcháin daoine eile. Nuair a ghlactar le mothúcháin tuigtear normáltacht mhothúcháin an
duine. Is éard atá i rialú mothúchán ná an cumas mothúcháin phearsanta a aithint agus a ainmniú
agus a bheith in ann iad a léiriú ar bhealaí cruthaitheacha trí chuimhneamh ar mhothúcháin
daoine eile. Is mór an buntáiste d’fhorbairt shláintiúil an pháiste é nuair a fhoghlaimíonn sé/sí
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 5

Mothúcháin

Rogha 1

Cluiche:

Cluichí:

Cuir Timpeall an Masc

Labhraimís

Faoi Mhothúcháin

Cuir Timpeall an Masc

Suíonn na páistí i gciorcal. Inis dóibh go bhfuil tú chun mothúchán a léiriú trí do dhreach
aghaidhe (masc). Cuirtear an masc sin chuig an bpáiste ar thaobh na láimhe deise uait. Is féidir
leis/léi é a chur díreach ar aghaidh chuig an gcéad duine eile nó ‘athraigh’ a ghlaoch amach agus
‘masc’ eile a chur ar aghaidh, ag léiriú mothúchán difriúil.

Ceisteanna Próiseála:
▲

Conas a bhraith sé nuair a thaispeáin tú do mhasc?

▲

An raibh an cluiche furasta/deacair?

▲

Cad faoi deara é a bheith furasta/deacair?

▲

Conas a bhraitheann (ainmnigh mothúchán nó mothúchán a cuireadh ar aghaidh sa
chluiche) go fisiceach?

▲

Cad a chuireann sé ort a dhéanamh?

Cluiche:

Tomhais an Mothúchán

Déan babhta tobsmaointeoireachta leis na páistí ar na leaganacha cainte ar fad atá ar eolas acu
chun cur síos ar mhothúchán .i. ar mhuin na muice, chomh folláin le breac. Ina n-aonar nó i
ngrúpaí de bheirt nó triúr, tugtar blúire páipéir do na páistí le leagan cainte mothúcháin ón liosta
thíos scríofa air. Iarrtar ar gach páiste/grúpa an mothúchán sin a léiriú ag baint úsáide as ealaín.
Cuirtear uimhreacha (ní teidil) leis na pictiúir chríochnaithe. Tugtar cúig nóiméad tosta don rang
chun féachaint ar na pictiúir agus féachaint cé mhéad díobh is féidir leo a aithint. Is é an duine a
aithníonn an méid is mó pictiúr an buaiteoir.
Liostaigh do leaganacha cainte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ar mhuin na muice
chomh sásta le diúc
ag iarraidh go slogfadh an talamh mé
ar sceitimíní
croíbhriste
ite le héad
chomh haerach le meannán gabhair
chomh díomhaoin le lúidín an phíobaire
chomh leisciúil le hasal
chomh bán leis an sneachta
scanraithe i mo bheatha
náire an domhain orm
glan as mo mheabhair
srl.

Féadfaidh na páistí cuimhneamh ar leaganacha dá gcuid féin.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Labhraimís

Téama 5

Mothúcháin

Faoi Mhothúcháin

Roghnaíonn na páistí dhá leagan cainte ón gcluiche roimhe seo agus ainmníonn siad an
mothúchán a nascann siad le gach ceann. Iarrann an múinteoir ar an rang labhairt faoi na
mothúcháin sin agus faoin gcaoi ar dhéileáil siad leo.
Déanann an múinteoir coimriú trína threisiú nach bhfuil mothúcháin ceart ná mícheart ach gurb
éard atá tábhachtach ná an chaoi a bhfreagraímid don mhothúchán.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 5

Mothúcháin

Rogha 2
Forbairt Teanga:

Ag Freagairt do Phictiúir
Ag Freagairt d’Fhilíocht

Obair ealaíne:

Freagairt do Mhothúcháin

Forbairt Teanga:

Ag Freagairt do Phictiúir

Bailíonn an múinteoir 10 bpictiúr nó mar sin ó irisí dathaithe ina bhfeictear daoine ag léiriú
mothúcháin éagsúla. Ba chóir pictiúir a roghnú a thaispeánann mothúcháin a bhaineann le saol na
bpáistí. I ngrúpaí de thriúr nó ceathrar, scrúdaíonn na páistí na pictiúir (ceann in aghaidh an
ghrúpa) agus ansin pléann siad na ceisteanna seo a leanas:
▲

Cad tá ag tarlú anseo, dar leat?

▲

Cén mothúchán atá á léiriú?

▲

Cén fáth go gceapann tú é sin?

Faigheann an múinteoir aiseolas agus cuireann an t-eolas faoi dhá cheannteideal ar an gclár dubh,
"Mothúchán" agus "Léiriú". Tá sé tábhachtach go spreagtar na páistí le comharthaíocht choirp
agus dreacha aghaidhe na ndaoine sna pictiúir a thabhairt faoi deara agus a phlé.
Mothúchán

Léiriú

bailithe

daoine ag féachaint roimhe/roimpi amach

scanraithe

lámh thar an gceann

mearbhall

___________________________________

Achoimre
Nuair a bhraithimid mothúchán braithimid go fisiceach chomh maith é. Is féidir linn an
mothúchán a léiriú leis an aghaidh chomh maith. Is gnách go nglacaimid gníomhaíocht mar
thoradh ar an mothúchán agus is é is gá a bhreithniú ná an bealach úsáideach agus oiriúnach é an
gníomh chun an mothúchán a léiriú.

Forbairt Teanga:

Ag Freagairt d’Fhilíocht

Mothúcháin
Tá an ghráin agam ar mhothúcháin,
Cuireann siad ar deargbhuile mé,
Mothaím an-bhrónach uaireanta,
Nuair ba chóir dom déanamh go réidh.
Ní féidir liom suí agus meangadh gáire
Nuair a thagann m’aintín lena cat gan náire.
Suas anuas a bhím ag léim
Nuair is go dtí an gruagaire a théim.
Mar sin, ní leis na mothúcháin atá agam bá
Ní thugann siad leo ach trioblóid gan ghá.
Aistriúchán ar dhán le Helena Browner
Scríobhann an múinteoir an dán ar an gclár dubh. I ngrúpaí de cheathrar, cumann na páistí véarsa
faoi mhothúcháin atá le cur leis an dán seo. Ní gá go mbeadh rím ann. Is féidir le gach grúpa a
véarsa a léiriú agus is féidir na véarsaí críochnaithe a chur ar taispeáint sa seomra ranga.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 5

Mothúcháin

Obair ealaíne: Freagairt do Mhothúcháin
Scríobhann an múinteoir an dán seo a leanas ar an gclár dubh nó ar chairt agus léann leis na
páistí é.
Mothúcháin laistigh, lasmuigh tá le brath,
Uaireanta tá siad olc, uaireanta eile go maith.
Fearg ort, an mian leat béicíl a dhéanamh?
Is fearr díreach labhairt faoi go mín réidh?
Grá á mhothú sa chroí agat?
Meangadh gáire gach re seal uait.
Ag mothú gur agat a bheidh an bua?
Dóchas le feiceáil ar do ghrua.
Éad ort nach bhfuil a leithéid de ní
Faighte agat féin? Ná bac, nach cuma faoi?
Uaigneas ort, osnaí á gceilt?
ámh le feiceáil ar do shúile á gcuimilt.
Dea-ghiúmar? Cuirfidh tú in iúl é?
Drochghiúmar? Cé a thaispeánfadh é?
Maith nó olc, is fearr é a roinnt,
Tá duine ann a thuigfidh … trí ghníomh nó trí chaint!
Aistriúchán ar dhán le Áine Lawlor
Déan plé leathrann an turas m.sh. cad is brí leis an gcéad dá líne? Lean ar aghaidh trí na
leathrainn eile sa dán.
I ngrúpaí de cheathrar, piocann na páistí véarsa ón dán agus tarraingíonn pictiúr ag léiriú na
mothúchán a nochtar sa véarsa. Is féidir iad sin a chur ar taispeáint timpeall an tseomra ranga.

Achoimre
Mar go bhfuil gach duine againn uathúil agus difriúil ní mar a chéile an taithí a bhíonn ag aon
bheirt ar mhothúcháin ná an chaoi a léiríonn siad iad. Is féidir mearbhall a bheith orainn uaireanta
faoin gcaoi a léiríonn duine mothúchán .i. caoineadh le háthas. Is éard atá tábhachtach le
cuimhneamh air ná gur féidir linn ár mothúcháin a aithint agus a léiriú ar bhealach dearfach agus
cruthaitheach agus, ina theannta sin, cuimhneamh ar mhothúcháin an duine eile.
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Rogha 3
Staidéar ar na Meáin:

Staidéar ar na Meáin:

Mothúcháin ar an Teilifís

Mothúcháin ar an Teilifís

Réamhullmhúchán
Timpeall le seachtain roimh an gceacht iarr ar na páistí féachaint ar an nuacht nó i nuachtáin
agus irisí. Iarr orthu scríobh go gairid ina ndialanna faoi scéal amháin a chuaigh i bhfeidhm orthu.
D’fhéadfá an leathanach Nasc idir Baile is Scoil a chur abhaile chuig na tuismitheoirí ionas gur
féidir leo féachaint ar an gclár leis an bpáiste agus plé a dhéanamh ar na ceisteanna a áirítear ar
an leathanach.

Staidéar ar na Meáin:

Mothúcháin ar an Teilifís

Fiafraigh de na páistí faoin gcaoi a léirítear mothúcháin ar an teilifís. Is féidir é sin a dhéanamh
ar mhórán bealaí.

1
2

Réamhthaifead rogha fógraí atá dírithe ar pháistí. Taispeáin do na páistí sa rang iad.
Réamhthaifead ‘sobalchlár’ faiseanta do pháistí, ag cinntiú go bhfuil an t-ábhar oiriúnach don
aoisghrúpa. Taispeáin do na páistí sa rang é.

3

Roghnaigh clár oiriúnach do pháistí agus iarr ar na páistí féachaint air ag baile, le
tuismitheoir, más féidir.

4

B’fhéidir go mbeadh sé oiriúnach plé ginearálta a dhéanamh bunaithe ar thaithí na bpáistí ar
fhéachaint ar chlár teilifíse do pháistí. Arís, tá sé mar fhreagracht ar an múinteoir a chinntiú
go bhfuil an plé oiriúnach.

D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas a bheith úsáideach. Más féidir, labhair leis na páistí faoin
méid ar bhfuil siad le bheith ag faire amach dó sula bhféachann siad ar an teilifís. Ní bheidh gach
ceist oiriúnach do na fógraí nó clár ar a mbeidh siad ag féachaint. Má tá an t-amharc teilifíse le
bheith ina ‘obair bhaile’, b’fhéidir go soláthródh an múinteoir liosta ceisteanna scríofa do na páistí
le machnamh a dhéanamh orthu:
▲

Cad a tharla le linn an chláir nó an fhógra ar a raibh tú ag féachaint?

▲

Cérbh iad na carachtair? Cad a tharla sa scéal?

▲

Conas a mhothaigh na carachtair? Conas ab eol duit gur mhothaigh siad mar sin?

▲

Conas a léirigh siad a mothúcháin? Arb é sin an chaoi ab fhearr lena mothúcháin a
léiriú?

▲

Cad a dhéanfása? An mbeadh sé sin úsáideach?

▲

Dá dtarlódh rud ar nós mar atá feicthe sa chlár agat sa saol seo conas a mhothófá? Cad
a dhéanfá?

▲

Conas a mhothaigh tú nuair a chonaic tú an clár nó fógra?

▲

Cad iad buanchruthuithe teilifíse na ndaoine seo a leanas agus conas a léirítear iad daoine scothaosta, tuismitheoirí, babaithe, lapadáin, déagóirí, buachaillí ar comhaois
leat, cailíní ar comhaois leat?
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Ag tagairt don mhéid atá scríofa ina ndialanna ón réamhullmhúchán acu, críochnaíonn na páistí an
abairt seo a leanas, duine i ndiaidh a chéile:
Mhothaigh mé _________________________ nuair a fuair amach faoi/go __________________
_______________________________________

Nuair atá gach páistí i ndiaidh labhairt fiafraíonn an múinteoir cad is féidir linn a dhéanamh chun
freagairt do chuid de na suímh sin?

Achoimre
Imríonn an méid a fheicimid agus a chloisimid ar an teilifís agus an méid a léimid sna nuachtáin
tionchar orainn. Foghlaimimid faoi dhaoine a dteastaíonn cúnamh uathu, smaoinimid fúthu agus
faoina tharlaíonn dóibh, go fiú nuair nár bhuaileamar leo riamh. Tá a fhios againn chomh maith
ónár bhfreagairt do na scéalta nach nochtann na suímh sin na mothúcháin chéanna i ngach duine.
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Díospóireacht:

Léiriú fíor ar an saol é an chaoi a léiríonn
daoine a mothúcháin ar an teilifís

Ag Éisteacht le Ceol:

Ceol le Mothúchán

Díospóireacht: Léiriú fíor ar an saol é an chaoi a léiríonn
daoine a mothúcháin ar an teilifís
Réamhullmhúchán:
D’fhéadfadh an múinteoir clár ar leith a roghnú agus fístéip de a thaispeáint don rang don
díospóireacht. Tugtar treoirlínte le haghaidh Díospóireachta ar leathanach 20 de na
Modheolaíochtaí.

1

Scríobhtar an rún atá le plé ar an gclár dubh - "Léiriú fíor ar an saol é an chaoi a léiríonn
daoine a mothúcháin ar an teilifís".

2

Tarraing líne síos lár an chláir dhuibh. Scríobh ráiteas simplí ar gach taobh den líne chun
aird na bpáistí a choinneáil ar an rud atá le plé acu, m.sh.

3

I bhfabhar

I gcoinne

Aontaím leis an rún.

Ní aontaím leis an rún.

Is é mo thuairim gur léiriú
fíor ar an saol é an chaoi a
léiríonn daoine a mothúcháin
ar an teilifís.

Is é mo thuairim nach léiriú
fíor ar an saol é an chaoi a
léiríonn daoine a mothúcháin
ar an teilifís.

Tugtar an ceacht chun conclúide leis an múinteoir ag tarraingt airde ar na trí phointe is
tábhachtaí atá déanta ag an dá thaobh.

Gníomhaíocht a Leanann: Ag Éisteacht le Ceol
Ceol le Mothúchán
Cuir píosa ceoil ar siúl a spreagann giúmar ar leith nó meascán mothúchán. D’fhéadfá píosa
clasaiceach a roghnú. Soláthraíonn cnuasaigh chlasaiceacha ar chaiséad meascán maith. Mar
mhalairt, d’fhéadfadh na páistí cuid den cheol is ansa leo féin a thabhairt isteach, a léireodh a
gcúlra cultúrtha féin, agus d’fhéadfadh an múinteoir cuid díobh a roghnú le cur ar siúl don rang.
Ina measc sin atá machnamhach agus a chothaíonn giúmar machnamhach tá:
‘Sweet Pain’ ó Night Songs, le Nusrat Fateh Ali Khan agus Michael Brook, Realworld Records
Coinseartó Pianó Uimh. 21 ‘Elivira Madigan’ Mozart
An Dara Gluaiseacht; Adagio, Concierto De Aranjuez Joaquin Rodrigo
Adagio in G Beag Tomaso Albinoni
An Dara Gluaiseacht; Largo, Siansa Uimh. 9 in E Beag ‘From The New World’ Antonin Dvorak
‘Moonlight on a Ruined Castle ó Lullaby for the Moon, Ceol Seapánach do Koto & Shakuhachi,
Hemisphere Records
Meditation; Thais Jules Massenet
Intermezzo, Cavalleria Rusticana Pietro Mascagni
Clann Lir, Patrick Cassidy
‘Heavenly’, The Vard Sisters
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Ansin tá na cinn sin atá níos bríomhaire agus beoga:
The Hallelujah Chorus George Frederick Handel
‘Julia Florida’ ó Journey to the Amazon, Feldec Records
‘The Emperor Waltz’ Johann Strauss II
‘Ode to Joy’ ón gCeathrú Gluaiseacht, Siansa Uimh. 9 in D Beag Ludwig von Beethoven
‘O Fortuna’, Carmina Burana Carl Orff
Ceol Pernambuco ó World Music Sample Vol. 2, Nimbus Records
Prelude, Carmen Georges Bizet
Chorus of the Hebrew Slaves, Nabucco Giuseppe Verdi
Waltz of the Flowers, The Nutcracker Suite Peter Ilyich Tchaikovsky
Spreag na daltaí chun a mboird a chóiriú, ag cur pinn luaidhe i leataobh agus aon ní eile a
d’fhéadfadh a n-aire a chur ar seachrán. Is fearr gan tosú le ‘hAm Ciúin’ go dtí go mbíonn na páistí
ar fad socraithe síos agus a n-aire agat.
Agus an múinteoir ag labhairt de ghuth ciúin treoraíonn sé/sí iad:

•

Inniu táimid chun éisteacht le píosa ceoil dar teideal ______________________________
le ______________________________

•

Ligigí bhur scíth (sos)

•

Suígí síos go compordach (sos)

•

Cuirigí bhur gcosa sínte ar an urlár (sos)

•

Cuirigí bhur lámha ar bhur nglúine (sos)

•

Go ciúin, go réidh, dúnaigí bhur súile (sos)

•

(I gcogar nach mór) Éistigí … éistigí … (Cuir an píosa ceoil ar siúl)

•

Le do shúile dúnta i gcónaí éist leis an gceol ... féach do shamhlaíocht ... féach cad a
chuireann an ceol i gcuimhne duit ... (sos)

•

Conas a bhraitheann tú nuair a éisteann tú leis an gceol?

•

Conas a bhraith an cumadóir, dar leat, nuair a scríobh sé/sí an píosa?

•

Cén fáth go ndeir tú é sin?

•

… Oscail do shúile go mall anois agus S-Í-N tú fein!

Ina dhiaidh féadfaidh na páistí insint duit faoin gcaoi ar mhothaigh siad, an chaoi ar mhothaigh
an cumadóir, dar leo, agus féadfaidh siad pictiúir a tharraingt den mhéid a tháinig isteach ina
n-intinn.
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang táimid ag súil le scrúdú a dhéanamh ar mhothúcháin agus ar an gcaoi is fearr lena rialú.
Nuair atáthar in ann an chaoi a mothaímid a léiriú ar bhealach dearfach ciallaíonn sé go
dtuigimid an mothúchán agus an rogha maidir leis an gcaoi ina rialaímid é.
Ina theannta sin, beimid ag scrúdú conas a léirítear mothúcháin sna meáin. Mar chuid den
ghníomhaíocht a leanann, d’fheádfadh sibh labhairt ar:
▲ An chaoi ar léiríodh mothúcháin
i scéal a thaitin le bhur bpáiste i
leabhar, in iris, ar an teilifís nó
ar an raidió
▲ Cad faoi a raibh an scéal
▲ Na príomhdhaoine ann
▲ An chaoi a raibh a fhios agaibh
nuair a bhí na daoine ann sona,
brónach, feargach, srl.

Níl mothúcháin
maith ná olc. Is
éard atá tábhachtach
ná an chaoi a
ndéileálaimid leo

▲ An chaoi a mbeadh sibh féin i
ndiaidh na mothúcháin a léiriú
ar bhealach difriúil
▲ Sa saol mar atá go fírinneach, an léireodh daoine a mothúcháin ar bhealach
difriúil - mar shampla, an léireodh bhur gcairde a mothúchaín ar bhealach
difriúil?
D’fhéadfadh comhrá teacht as sin faoi:
An chaoi a léiríonn sibh nó bhur bpáiste bur mothúcháin dá chéile agus do dhaoine eile d’fhéadfadh sé gur áthas, fearg, náire, giúmar, srl. atá sna mothúcháin a áirítear.

Ní mar a
shíltear a
bhítear
uaireanta
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Téama

6

Fásann agus athraíonn mo chorp
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí a n-eolas agus tuiscint ar na
hathruithe a tharlaíonn le linn caithreachais a mhéadú.

Roghchlár Téamaí

Tabhairt isteach:

An chaoi a bhfuilimid i ndiaidh athrú

Ceacht Eolais:

Caithreachas
Athruithe Fisiceacha i gCailíní
Athruithe Fisiceacha i mBuachaillí
Athruithe Síceolaíochta agus Sóisialta

Grúpobair:

An méid atá foghlamtha againn

Tobsmaointeoireacht:

Athruithe Caithreacha

Gníomhaíocht Scríofa:

An méid atá foghlamtha againn

Físeán:

Roghnaithe ag an múinteoir,
de réir pholasaí OCG na scoile

Grúpobair:

An méid atá foghlamtha againn

Ciorcal Ranga:

Is é an rud a … ná …

Rogha 1

Rogha 2

Nóta ar Athruithe le linn Caithreachais
Sa téama seo, ‘Fásann agus athraíonn mo chorp’, tugtar deis do dhaoine óga ullmhú do na
hathruithe a tharlóidh dóibh le linn caithreachais. Beidh an t-eolas bunúsach céanna bainteach le
hábhar cuma cad é an cur chuige nó modheolaíocht a úsáideann an múinteoir. Chun na críche sin,
tugtar an t-eolas seo mar thabhairt isteach agus tagraíonn na roghanna a leanann don chaoi ar
féidir an t-eolas a chur in oiriúint le linn an iliomad ceachtanna ranga.
Ag tús na scoilbhliana, tugtar na Nótaí OCG do Thuismitheoirí do rang a cúig agus a sé do na
tuismitheoirí, ábhar atá le fáil sa réamhrá den lámhleabhar seo. Is féidir iad a chur ar an eolas
bealach litreach nó ag cruinniú tuismitheoirí faoi ábhar an chláir OCG. Treisítear an tábhacht leis
an eolas seo a phlé lena bpáiste. Aithnítear chomh maith gurb iad na tuismitheoirí
príomhoideachasóirí a bpáistí agus go dtacaíonn scoileanna leo sa tasc sin.
Leis na Nótaí OCG do Thuismitheoirí daltaí rang a cúig agus sé cinnteofar go dtuigeann
tuismitheoirí an méid a mhúinfear dá bpáistí sa rang.
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Nóta don Mhúinteoir
Agus na ceachtanna seo a leanas á múineadh ag múinteoirí ní mór dóibh a bheith ar an eolas faoi
na ceisteanna seo a leanas:
Cé go bhfuil ábhar an cheachta ar chaithreachas bunaithe go dlúth ar Churaclam agus Treoirlínte
CNCM do rang a cúig agus a sé, treoróidh polasaí do scoile féin an chaoi a múineann tú féin é,
m.sh.

•
•
•
•
•

Grúpaí beaga nó an rang ina iomláine?

•
•

Conas a ghlacfar le ceisteanna?

Buachaillí agus cailíní le chéile nó grúpaí gnéis ar leith?
Cuid den eolas i rang a cúig agus cuid eile i rang a sé?
An bhfaigheann gach grúpa an t-eolas ceannann céanna?
Cé go bhfuil sé riachtanach go dtugtar eolas do gach páiste ar an dá ghnéas, b’fhéidir
go gcinnfeadh an scoil ar níos mó eolais ar an bhfuil mhíosta a thabhairt do chailíní i
rang a cúig, ná mar a thugtar do bhuachaillí.

Cad iad na freagraí a thabharfar?

Is smaoineamh maith é na freagraí a bheith ullamh agat roimh ré don iliomad ceisteanna a
d’fhéadfaí a chur. B’fhéidir go mbeadh gá a admháil don rang go bhféadfadh sé nach mbeifeá in
ann gach ceist a fhreagairt ag an tráth seo.
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Rogha 1

Ceacht Eolais:

Ceacht Eolais:

Caithreachas
Athruithe Fisiceacha i gCailíní
Athruithe Fisiceacha i mBuachaillí
Athruithe Síceolaíochta agus Sóisialta

Grúpobair:

An méid atá foghlamtha againn

Caithreachas

Tabhairt isteach
Mar a luadh cheana sa Nóta don Mhúinteoir treoróidh polasaí na scoile an cur chuige a úsáidtear
sna ceachtanna seo a leanas. Tugann an múinteoir an topaic isteach trí fhiafraí de na páistí faoi na
hathruithe fisiceacha atá tarlaithe ó bhí siad ina mbabaithe. Ní bheidh siad ar an eolas faoi chuid
mhaith de na hathruithe cinnte sin ach lena n-aibíocht agus tuiscint mhéadaithe aithneoidh siad
na hathruithe a tharlaíonn ina gcorp. Míníonn an múinteoir gurb éard atá i gcaithreachas ná
idirthréimhse nuair a bhíonn buachaillí ag fás agus ag forbairt ina bhfir óga agus cailíní ag fás
agus ag forbairt ina mná óga. Tá gach duine dínn uathúil agus difriúil agus tá luas an athraithe
uathúil agus difriúil chomh maith.
Is gnách go dtosaíonn an caithreachas i gcailíní idir naoi mbliana d’aois agus sé bliana déag
d’aois, 1-2 bhliain roimh bhuachaillí. Beidh siad níos airde ná buachaillí ag an gcéim seo de
ghnáth. Ar ámharaí an tsaoil, ní hann d’aon am ‘ceart’ nó ‘mícheart’ chun tosú. Tá a ‘c(h)log fáis’
indibhidiúil féin ag gach duine agus tosaíonn sé/sí ag fás ina d(h)uine fásta nuair atá sé/sí ullamh
déanamh amhlaidh. Ní féidir caithreachas a bhrostú ná a mhoilliú, níl aon smacht againn ar na
hathruithe fisiceacha, ach nuair a bhítear ullamh don athrú cinntítear idirthréimhse níos míne go
haosacht.
Tá sé luaite againn cheana féin go dtarlaíonn an-chuid athruithe le linn caithreachais. Ní athruithe
fisiceacha amháin a tharlaíonn ach tarlaíonn athruithe síceolaíochta agus fisiceacha chomh maith.
Táimid chun tosú trí phlé a dhéanamh ar na hathruithe fisiceacha a tharlaíonn i gcailíní agus i
mbuachaillí.
Tagraíonn an múinteoir don léaráid de bhaill ghiniúna/atáirgthe na mná agus pléann na hathruithe
fisiceacha.
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Athruithe Fisiceacha i gCailíní
Ón bplé roimhe seo beidh na páistí i ndiaidh labhairt faoi na hathruithe fisiceacha éagsúla atá
tarlaithe ó bhí siad ina naíonáin agus faoin gcaoi nach raibh siad, sa chuid is mó de na cásanna, ar
an eolas faoi na hathruithe sin ag tarlú. Toisc feasacht níos mó a bheith anois acu, tá sé
tábhachtach go dtuigeann siad cén fáth go dtarlaíonn na hathruithe sin.
Ag tagairt don léaráid de bhaill ghiniúna/atáirgthe na mná labhraíonn an múinteoir faoi na
hathruithe fisiceacha a tharlaíonn de ghnáth i gcailíní agus faoi fheidhmeanna na mball
giniúna/atáirgthe.
▲

Forbraíonn na cíocha

▲

Tosaíonn an míostrú/an tréimhse fola míosta

▲

Tarlaíonn fás tobann

▲

Fásann caithir agus clúmh ascaille

▲

Leathnaíonn na cromáin

▲

Méadaítear ar an allas a chuirtear

▲

Féadfaidh an craiceann éirí olúil agus goiríní forbairt.

Baill Ghiniúna/Atáirgthe na Mná

Tiúb fallópach

Líneáil
an útarais

Útaras
Ubhagán

Ceirbheacs

Faighin
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Na hUbhagáin
Is éard atá sna hubhagáin ná dhá orgán atá chomh mór le gallchnó ina stóráiltear ubháin na mná.
Tá na hubháin go léir a tháirgeoidh cailíní ina saol le fáil sna hubháin nuair a shaolaítear í, ach tá
na hubháin sin neamhaibí agus is sna hubhagáin amháin a aibíonn siad go gairid sula scaoiltear
iad. Scaoiltear ubhán amháin gach mí de ghnáth.
Tiúba Fallópacha
Is iad na tiúba fallópacha na pasáistí ó na hubháin chuig an mbroinn.
Broinn/Útaras
Ullmhaíonn an bhroinn í féin chun glacadh le hubhán trí líneáil thiubh fola a dhéanamh mar a
bheadh nead á réiteach. Má ghineann an speirm an t-ubhán sa tiúb fallópach greamóidh sé é féin
do líneáil na broinne le haghaidh cothú. Mura ngintear an t-ubhán níl gá leis an líneáil agus mar
sin briseann sí suas agus fágann an corp mar shileadh fola tríd an bhfaighin. Tugtar míostrú ar an
bpróiseas sin.
Ceirbheacs
Is é seo muineál na broinne.
Míostrú
Tagann an focal míostrú ón bhfocal ‘mí’. Tarlaíonn tréimhsí fola míosta gach mí de ghnáth.
Tosaíonn an sreabhadh fola mar shileadh beag. Sa chuid is mó cásanna bíonn an sreabhadh
réasúnta mall agus céimseach agus maireann sé 3-5 lá de ghnáth.
Ní hann d’aon dáta tosaithe cinnte le haghaidh tréimhsí fola míosta. Ar nós na n-athruithe eile ar
fad a tharlaíonn, braitheann an t-am ar "chlog fáis" gach cailín ar leith. Tosaíonn an tréimhse fola
míosta sa chuid is mó de na cailíní idir 9 agus 16 bliana d’aois ach is idir 11 agus 13 bliana is mó
a thosaíonn sí.
I dtosach báire, féadfaidh na tréimhsí fola míosta a bheith mírialta ach ar deireadh thiar socraíonn
timthriall níos rialta.
Is féidir leis na tréimhsí fola míosta stopadh nó éirí mírialta nuair atá cailín an-bhreoite, má
bhaineann tráma mór di nó má chailleann sí meáchan an-tapa. Stopfaidh na tréimhsí fola míosta le
linn toirchis.
Is rud normálta agus nádúrtha é an míostrú agus is beag míchompord a chuireann sé ar an gcuid is
mó cailíní. Ba chóir do chailíní leanúint dá ngnáthshaol, ina n-áirítear corpoideachas agus cluichí.
Mar a tharlaíonn, féadfaidh aclaíocht cabhrú mar go gcuireann sí luas faoin imshruthú, rud a
mhaolaíonn teannas nó tinnis chinn.
Spreag na cailíní le labhairt lena máthair, deirfiúr nó duine fásta eile a bhfuil muinín acu aisti faoi
thréimhsí fola míosta agus faoin gcineál cosanta sláintíochta a úsáidfidh siad. Mínigh polasaí na
scoile ar infhaighteacht cosanta sláintíochta agus cén múinteoir ar chóir dul chuici má thosaíonn
an míostrú ar scoil.
Is próiseas normálta é an míostrú a tharlaíonn ar feadh an-chuid blianta i saol cailín. Má thuigtear
cad tá ag tarlú ina corp ag an tráth seo ullmhaítear an cailín don chéad tréimhse fola míosta.
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Téama 6

Fásann agus athraíonn mo chorp

Athruithe Fisiceacha i mBuachaillí
Tosóidh an múinteoir trí mhíniú nach bhfásann agus nach bhforbraíonn aon dá bhuachaill ag an am
céanna. Tá a chlog fáis féin ag gach buachaill agus ní féidir é sin a mhoilliú ná a dheifriú.
Tugann an múinteoir an topaic isteach trí fhiafraí de na páistí faoi na hathruithe fisiceacha atá
tarlaithe ó bhí siad ina mbabaithe. Ní bheidh siad ar an eolas faoi chuid mhaith de na hathruithe
cinnte sin ach lena n-aibíocht agus tuiscint mhéadaithe aithneoidh siad na hathruithe a tharlaíonn
ina gcorp. Míníonn an múinteoir gurb éard atá i gcaithreachas ná idirthréimhse nuair a bhíonn
buachaillí ag fás agus ag forbairt ina bhfir óga agus cailíní ag fás agus ag forbairt ina mná óga. Ag
tagairt don léaráid de bhaill ghiniúna/atáirgthe an fhir labhraíonn an múinteoir faoi na hathruithe
fisiceacha a tharlaíonn de ghnáth i mbuachaillí.
▲

Tarlaíonn fás tobann

▲

Téann na huiríocha, an cadairne agus an péineas i méid

▲

Fásann caithir, clúmh ascaille agus clúmh eile coirp

▲

Téann an guth i dtoille

▲

Tarlaíonn astaíochtaí istoíche/ ‘aislingí collaí’

▲

Méadaítear ar an allas a chuirtear

▲

Féadfaidh an craiceann éirí olúil agus goiríní forbairt.

Baill Ghiniúna/Atáirgthe an Fhir

Lamhnán

Péineas

Cadairne

Uiríocha
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Téama 6

Fásann agus athraíonn mo chorp

Péineas
Bíonn an péineas beag agus bog de ghnáth. An chuid is mó den am ní sheolann ach mún tríd an
bpéineas. Nuair a sheolann seamhan tríd, dúntar an lamhnán agus coisctear mún a scaoileadh.
Na hUiríocha
Déanann na huiríocha speirm agus téististéarón agus coinnítear i bpúitse ar a dtugtar an cadairne
iad atá ar crochadh laistiar den phéineas. Tá dhá uirí ag fireannaigh a bhfuil méid pluma acu nuair
atá siad fásta ina n-iomláine. Is gnách go gcrochann uirí amháin níos ísle ná an ceann eile.
An Cadairne
Rialaíonn an cadairne teocht na n-uiríocha. Bíonn an teocht níos ísle ná teocht an choirp agus is é
sin an riocht idéalach chun speirm a dhéanamh.
Déanamh Speirme
Is cealla atáirgthe fireannacha micreascópacha iad na speirmeacha a bhfuil ceann agus eireaball
orthu ar nós torbán. Tá siad i bhfad níos lú ná ubhán an bhaineannaigh. I ndiaidh go sroicheann
buachaill caithreachas tosaíonn a uiríocha ag déanamh speirme. Déantar speirm nua go leanúnach,
rud atá i gcontrárthacht le hubháin an bhaineannaigh atá i láthair sna hubhagáin ón uair a
shaolaítear baineannach. Iompraítear speirm trí thiúb sa phéineas, áit a scaoiltear iad i leacht bán
ar a dtugtar seamhan. Tugtar seadadh air sin. Ní sheolann mún agus seamhan tríd an bpéineas ag
an am céanna go deo.
Adharc
Bíonn an péineas beag agus bog an chuid is mó den am. Nuair a mhúsclaítear buachaill go
gnéasach seolann fuil i bhfíocháin an phéinis agus mar thoradh air sin éiríonn sé níos righne agus
seasann díreach.
‘Aislingí Collaí’
Uaireanta, nuair atá buachaill ina chodladh, scaoiltear speirm óna chorp i leacht ar a dtugtar
seamhan. Nuair a tharlaíonn seadadh nó astaíocht seamhain le linn codlata, tugtar ‘aisling chollaí’
nó astaíocht oíche air. Tá sé tábhachtach go dtreisítear nach bhfuil in aislingí collaí ach rud
sealadach agus gur gnáthrud iad a tharlaíonn le linn caithreachais.
Athruithe sa Chraiceann
Tarlaíonn athruithe sa chraiceann do bhuachaillí agus cailíní araon. Éiríonn an craiceann níos olúla
agus cuirfidh siad níos mó allais. Mar gheall ar na hathruithe sa chraiceann tá sé tábhachtach nach
ndéantar dearmad do chorp ar fad a ní gach lá.
Caithir/Clúmh
Méadaítear ar an méid caithreach/clúimh ar an gcorp chomh maith.
Athruithe sa Ghuth
Tarlaíonn athrú sa ghuth de ghnáth.
Téann corp ógánaigh óig trí an-chuid athruithe. Nuair a itear go maith, nuair a fhaightear dóthain
scíthe is aclaíochta, agus nuair a choinnítear glan, cabhraítear chun dea-bhail ag an tráth sin a
fheabhsú.
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Téama 6

Fásann agus athraíonn mo chorp

Athruithe Síceolaíocha, Mothúchánacha agus Sóisialta le linn
Caithreachais
Cailíní / Buachaillí
Glacann cairdeas agus caidreamh ról tábhachtach i saol páistí. Cabhraíonn siad le páistí a dtuiscint
orthu féin agus ar an saol sóisialta ina maireann siad a fhorbairt. De réir mar a théann cailíní agus
buachaillí i dtreo an chaitreachais, déantar hormóin sa chorp agus tugann siad sin cuid mhaith
athruithe leo. B’fhéidir go bhfeicfeadh buachaillí agus cailíní go n-athraíonn a ngiúmar go pras.
Tá na hathruithe i ngiúmar ar nós bheith ar fharraige stoirmiúil. B’fhéidir go mbeadh daoine óga
an-sona go deo nóiméad amháin agus an chéad nóiméad eile go mbraithfidís uaigneach agus
brónach. B’fhéidir go mbeadh mothúcháin acu a thagann salach ar a chéile - go dteastaíonn uathu
fanacht ina leanaí agus ag an céanna go dteastaíonn uathu fás ina ndaoine fásta neamhspleácha.
B’fhéidir go gceisteoidís cé hiad féin agus cé atá tábhachtach dóibh? Is féidir leis na hathruithe
sin a bheith corraitheach, ach fágtar mearbhlach iad uaireanta chomh maith.
De réir mar a théann páistí trí chaithreachas, tástálann siad teorainneacha a gcaidrimh lena
dtuismitheoirí go minic agus féadfaidh coinbhleacht eascairt uaidh sin. B’fhéidir go dteastódh
caidreamh nua níos aosaí acu lena dtuismitheoirí ach nach bhfuil a fhios acu conas é sin a bhaint
amach. Bíonn tuismitheoirí ag foghlaim chomh maith conas maireachtáil lena bpáiste mar dhuine
níos fásta suas. Tá sé tábhachtach go mbíonn caidreamh tacaíochta ag páistí le daoine ar féidir
muinín a bheith acu astu mar thuismitheoirí, múinteoirí agus cairde. Cabhróidh sé sin leo déileáil
leis na hathruithe síceolaíocha ar bhealach níos fusa.
Do bhuachaillí agus cailíní le linn caithreachais, is dócha go n-eascróidh patrún ina mbíonn
formhór a gcairde ón ngnéas céanna. Bíonn an-chuid cosúlachaí eatarthu agus an-chuid le rá acu le
chéile. De réir mar a thagann caithreachas orthu, b’fhéidir go n-athródh na grúpaí cairdis agus go
mbeadh níos mó cailíní mar chairde ag buachaillí agus níos mó buachaillí mar chairde ag cailíní. Tá
sé tábhachtach do dhaoine óga go mbíonn cairde maithe acu.
Grúpobair:
I ngrúpaí de bheirt nó triúr (grúpaí cairdis de ghnáth) pléigí:
▲

Cad tá foghlamtha agat ón gceacht seo?

▲

Conas a mhothaíonn tú faoin méid atá foghlamtha agat?

▲

Conas is féidir leat déileáil de réir mar a tharlaíonn athruithe difriúla duit?

▲

An bhfuil aon réimsí ann nach bhfuil soiléir duit?

▲

Cé leis a bpléifidh tú an t-eolas ar chaithreachas ag baile nó ar scoil?

▲

Cén t-am a bheadh go maith chun a leithéid a dhéanamh?

▲

Cad iad na hathruithe a bhfuil tú ag súil leo?

▲

Cad iad na rudaí maithe faoi chaithreachas ar féidir linn iad a cheiliúradh?
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Rogha 2
Tobsmaointeoireacht:

Athruithe Caithreacha

Gníomhaíocht Scríofa:

An méid atá foghlamtha againn

Físeán:

Roghnaithe ag an múinteoir,
de réir pholasaí OCG na scoile

Grúpobair:

An méid atá foghlamtha againn

Ciorcal Ranga:

Is é an rud a … ná …

Tobsmaointeoireacht:

Athruithe Caithreacha

Ón am a bhí sibh in bhur mbabaithe go dtí anois:
▲

Cén tslí ina bhfuil sibh athraithe?

▲

Conas a bhraitheann sibh faoi na hathruithe sin?

▲

Cad iad na scileanna nua atá forbartha agaibh?

▲

Cad iad na roghanna a ligtear daoibh a dhéanamh anois?

▲

Cén tslí ina bhfuil sibh athraithe go fisiceach?

Gníomhaíocht Scríofa:

An méid atá foghlamtha againn

Iarrann an múinteoir ar na páistí ceithre nó cúig athrú atá ar eolas acu a tharlóidh le linn
caithreachais a scríobh síos ina n-aonar. Aithneoidh an múinteoir an obair agus tabharfaidh físeán
isteach mar mhodh chun an méid atá ar eolas ag na páistí cheana a dhearbhú agus mar dheis chun
cuid de na ceisteanna is casta a shoiléiriú.

Físeán:

Roghnaithe ag an múinteoir,
de réir pholasaí OCG na scoile

Tabhairt isteach
Tá treoirlínte i dtaca le Físeán a úsáid le fáil ar leathanach 19.
Do mhúinteoirí atá ag múineadh faoi chaithreachas den chéad uair d’fhéadfadh fístéip a bheith
úsáideach. Sna buntáistí a ghabhann le físeán áirítear caighdeán ard cur i láthair agus saineolas
agus gairmiúlacht an láithreora. Is féidir leis an bhfíseán treoir a sholáthar le haghaidh cur i
láthair a roghnódh an múinteoir amach anseo.
Tá sé fíorthábhachtach go réamhamharcann an múinteoir an físeán chun a sheiceáil go bhfuil sé
oiriúnach. Fad a réamhamharctar an físeán is ceart cuimhneamh ar aidhm an cheachta. Clúdaíonn
roinnt físeán cuid mhaith gnéithe den fhás le linn caithreachais agus b’fhéidir go gclúdóidís níos
mó ná mar a bheadh oiriúnach do leibhéal forbartha na bpáistí. Níl sé riachtanach i gcónaí físeán
ina iomláine a áireamh. B’fhéidir gur leor gearrthóga áirithe atá oiriúnach.
Tá luach teoranta ag físeáin nuair nach leantar iad le deiseanna do na páistí chun an t-eolas atá
cloiste acu a shoiléiriú agus le plé ar a dtuairimí agus a mothúcháin. Soláthróidh an t-aiseolas seo
ó na páistí meastóireacht phraiticiúil ar an bhfíseán don mhúinteoir. Gheobhaidh siad amach cad
iad na codanna ar fearr a fhreagraíonn na páistí dóibh, cad iad na fíricí agus an teanga a thuig
siad go furasta agus cad é nár thuig siad nó ar bhain siad míbhrí as.
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Grúpobair:

Téama 6

Fásann agus athraíonn mo chorp

An méid atá foghlamtha againn

I ndiaidh an fhíseáin scríobhann an múinteoir na focail ar an gclár dubh chun dul siar ar an méid
atá foghlamtha ag na páistí agus chun a chinntiú go dtuigeann siad é. D’fhéadfá tagairt don
bhabhta tobsmaointeoireachta a rinneadh sa tabhairt isteach chomh maith agus cur leis an liosta
athruithe.
I ngrúpaí beaga pléann na páistí an méid seo a leanas:
▲

Cad tá foghlamtha agat ón bhfíseán?

▲

Conas a mhothaíonn tú faoin méid atá foghlamtha agat?

▲

An bhfuil aon réimsí ann atá doiléir duit?

▲

Cé leis a bpléifidh tú an t-eolas ar chaithreachas ag baile nó ar scoil?

▲

Cén t-am a bheadh go maith chun a leithéid a dhéanamh?

▲

Cad iad na hathruithe a bhfuil tú ag súil leo?

▲

De réir mar a tharlaíonn athruithe i do shaol cén chaoi a ndéileálann tú leo?

Faigheann an múinteoir aiseolas ó aon duine ar mian leis/léi labhairt.

Ciorcal Ranga:

Is é an rud a _____________________
ná _____________________

Ciorcal Deiridh: Scríobhann an múinteoir na focail
‘mhúscail spéis ionam’

‘chabhraigh liom’

‘chuir iontas orm’

Piocann na páistí ceann díobh sin agus comhlánaíonn an abairt seo a leanas i gciorcal
Rud amháin a ___________________________ ná ______________________________
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang cabhróimid leis na páistí tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a bhfásann agus a
n-athraíonn a gcorp, ach go háirithe na hathruithe nádúrtha a tharlaíonn le linn caithreachais a
ullmhaíonn don aosacht iad. Teastaíonn uainn go mbeadh gach páiste sásta go bhfásfaidh agus
go n-athróidh sé/sí ina am féin agus go dtuigfidís go bhfuil sé sin difriúil do gach páiste.
Teastaíonn uainn cabhrú le bhur bpáiste a thuiscint nach féidir na hathruithe sin a dheifriú.

Is cuid nádúr
tha den saol é
an fás agus
an t-athrú
D’fhéadfadh sibh labhairt faoi:
▲ An chaoi a bhfuil bhur bpáiste athraithe ó saolaíodh é/í
▲ Cuid de na hathruithe a tharlaíonn do bhuachaillí agus cailíní nuair a shroicheann
siad caithreachas
(B’fhéidir go bhfuil sibh i ndiaidh labhairt le bhur bpáiste faoi seo cheana ach toisc go
bhfuil an topaic seo á clúdach ar scoil anois is tráth maith é chun labhairt fúithi arís.
Leanaigí an treoir a thugann bhur bpáiste faoin méid ar mian leis/léi labhairt faoi.)

D’fhéadfadh plé ar an méid seo a leanas eascairt uaidh sin:
▲ Athruithe i ngiúmar a d’fhéadfadh tarlú le linn caithreachais
▲ Athruithe a d’fhéadfadh tarlú i gcairdeas idir roinnt buachaillí agus roinnt cailíní
▲ Roinnt bealaí inar mhaith leat na hathruithe ón óige go haosacht a cheiliúradh.

Is féidir leis
an bhfás agus
athrú a bheith
ina am raitheach
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Iontas Beatha Nua

7 Iontas Beatha Nua
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7

Téama

Iontas Beatha Nua
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí na hathruithe a tharlaíonn
le linn caithreachais a athbhreithniú agus foghlaim faoi gcaoi a
dtosaíonn beatha nua.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Ceacht Eolais:

a. Athbhreithniú ar Chaithreachas
b. An Chaoi a dTosaíonn Beatha Nua

Labhraimís

An Chaoi a dTosaíonn Beatha Nua

Ceacht Eolais:

Athbhreithniú ar Chaithreachas

Scéal:

Lá Breithe Mhichíl

Gníomhaíocht Seicheamhaithe:

Amlíne

Ceacht Eolais:

Athbhreithniú ar Chaithreachas

Físeán:

Roghnaithe ag an múinteoir
de réir Pholasaí OCG na scoile

Labhraimís:

Faoin bhFíseán

Rogha 2

Rogha 3

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Faoin Scéal nó faoin bhFíseán

Nóta ar Bheatha Nua
Is mó cleachtadh a fhaigheann páistí ar bheatha nua - an t-earrach, fás nua sa ghairdín, peataí
nua ag baile nó peataí nua ar an bhfeirm, teacht babaí nua (deartháir nó deirfiúr, col ceathrair nó
comharsa). Is rídheas an t-iontas a spreagtar iontu leis an tarlú is simplí de bheatha nua agus
féadfaidh siad tuiscint nua a mhúscailt sna daoine fásta timpeall orthu go fiú ar phéacán glas san
earrach. Trí mhúineadh do pháistí conas beatha nua agus an chaoi a dtarlaíonn sí a thuiscint,
spreagann an múinteoir iad gan talamh slán a dhéanamh de na míorúiltí laethúla seo agus
músclaíonn iontu meas agus luach ar bheatha nua.
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Rogha 1
Ceacht Eolais:

a. Athbhreithniú ar Chaithreachas
b. An Chaoi a dTosaíonn Beatha Nua

Labhraimís

An Chaoi a dTosaíonn Beatha Nua

Tabhairt Isteach
Ba chóir go mbeadh an t-eolas sa cheacht seo simplí agus oiriúnach do leibhéal forbartha na
bpáistí. Cuirfear an t-eolas i láthair i gcomhthéacs caidrimh bhuain ghrách. Is é an pósadh an
cineál caidrimh bhuain ghrách is mó a chleachtaítear ar fud an domhain.
Agus an múinteoir ag déileáil le hiontas beatha nua tabharfaidh sé/sí aird bhreithiúnach ar
pholasaí OCG na scoile. Soiléireoidh an polasaí an chaoi a gcuirfidh an múinteoir ábhar an
cheachta i gcomhthéacs ina léirítear meas agus luach ar bheatha nua.

a. Athbhreithniú ar Chaithreachas
Agus an ceacht ar bheatha nua á thabhairt isteach, tá sé tábhachtach go rachaidh an múinteoir
siar ar chaithreachas go ginearálta.
Fiafraigh de na páistí cad is cuimhin leo faoin gceacht ar chaithreachas.
▲

Cad a bhí ar eolas agaibh cheana féin?

▲

Ar fhoghlaim sibh aon rud nua?

▲

An bhfuil réimsí ann nach bhfuil sibh soiléir fúthu?

b. An Chaoi a dTosaíonn Beatha Nua
Ansin d’fhéadfadh an múinteoir tús a chur leis an bplé ar an gcaoi a dtosaíonn beatha nua leis na
ceisteanna seo a leanas:
▲

Cad is cuimhin libh faoi tháirgeadh ubháin agus speirme?

▲

Conas a bhuaileann an speirm agus an t-ubhán le chéile?

Mínigh go n-ullmhaíonn na hathruithe sin an corp don tuismíocht.
Teacht chun bheith i do thuismitheoir
Is dócha gurb é an teacht chun bheith i do thuismitheoir an post is freagraí is féidir le duine fásta
a dhéanamh sa saol agus tá sé riachtanach go ndéantar an-chuid machnaimh agus ullmhúcháin dó
roimh ré. Ar an ábhar sin, ní mór a mhúineadh do pháistí atá i ndiaidh teacht tríd an
gcaithreachas cé go bhfuil siad in ann babaí a bheith acu go fisiceach, nach bhfuil siad ullamh go
mothúchánach ná go sóisialta don tasc sin.
Cinnteoidh tuismitheoirí/caomhnóirí go mbeidh a luachanna reiligiúnda agus morálta féin lárnach
don mhéid a mhúineann siad ag baile. Sa chlár OCG ar scoil, múintear giniúint agus breith i
gcomhthéacs caidrimh ghrách, chobhsaí agus bhuain ina léirítear meas agus luach ar bheatha nua.
Cinnteoidh gach scoil go mbeidh an múineadh faoi atáirgeadh an duine agus faoi bheatha nua
treoraithe ag a hethos creidimh agus morálta.
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Giniúint
Is é an léiriú is dlúithe grá ná nuair a léiríonn fear agus bean a ngrá dá chéile go fisiceach i
gcaidreamh collaí. Le linn caidrimh chollaí éiríonn an fear agus an bhean an-ghar dá chéile go
fisiceach agus iontrálann péineas an fhir i bhfaighin na mná. Is eispéireas speisialta don fhear
agus don bhean é, agus tarlaíonn sé i gcomhthéacs caidrimh bhuain ghrách mar phósadh.
Gach mí táirgeann bean ubhán i gceann dá hubhagáin. Timpeall le leathshlí trí thimthriall míosta
na mná, scaoiltear an t-ubhán ón ubhagán agus taistealaíonn sé feadh na tiúibe fallópaí. Tá dhá
thiúb fhallópacha ann a nascann na hubhagáin leis an mbroinn. Má thoirchítear an t-ubhán trí
chaidreamh collaí a bheith ag an mbean le linn an ama sin, féadfaidh giniúint tarlú. Déanann an
t-ubhán toirchte a bhealach chuig an mbroinn agus neadaíonn é féin sa líneáil bhog, áit a
dtosaíonn an babaí ag fás. Stopann tréimhsí fola míosta na mná ar feadh tréimhse an toirchis.
Mura dtarlaíonn giniúint, siltear an t-ubhán ón gcorp le linn tréimhse fola míosta na mná.

Labhraimís:
▲

Conas a bhraitheann tú faoin eolas seo?

▲

Cad a bhí ar eolas agat cheana?

▲

An ann do réimsí nach bhfuil soiléir duit fós?

▲

Cé leis a bpléifidh tú an t-eolas ar bheatha nua ag baile nó ar scoil?

▲

Cén t-am a bheadh oiriúnach chun labhairt le duine éigin faoi bheatha nua?
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Rogha 2
Ceacht Eolais:

Athbhreithniú ar Chaithreachas

Scéal:

Lá Breithe Mhichíl

Gníomhaíocht Seicheamhaithe:

Amlíne

Mar atá molta i Rogha 1, is féidir athbhreithniú ar chaithreachas agus ar an gcaoi a dtosaíonn
beatha nua a áireamh sula léitear an scéal.

Scéal:

Lá Breithe Mhichíl

D'fhéadfadh an múinteoir, nó dalta, an scéal seo a leanas a léamh don rang:
Lá Breithe Mhichíl
Dia duit, is mise Micheál. Deir siad gur inniu mo lá breithe agus nílim ach cúpla uair an chloig d’aois,
ach creid mé go bhfuilim i ndiaidh a bheith timpeall ar feadh tréimhse i bhfad níos faide ná sin.
Cheapfá go mbeadh an tamall atá caite agam i mbroinn mo Mhamaí le naoi mí anuas i ndiaidh mé
a ullmhú do mo thuras isteach sa domhan mór, ach is eispéireas traochta agus scanrúil é nuair a
shaolaítear thú.
Inseoidh mé mo scéal go dtí seo duit. Thosaigh sé naoi mí ó shin nuair a bhuail speirm ó mo
Dhaidí le hubhán ó mo Mhamaí agus go tobann bhí mise ann! Cruthaíodh tusa díreach mar a
cruthaíodh mise.
Le linn na chéad sé seachtaine, ní raibh a fhios ag Mamaí ná Daidí go raibh mé ann. Go dtí gur thug mo
Mhamaí faoi deara nach raibh a tréimhse fola míosta aici agus go ndearna sí an tástáil toirchis níor thuig
sí go raibh mé á iompar aici. Bhí siad chomh sásta mé a fheiceáil inniu - ní féidir liom ach a shamhlú
conas a bhraith siad nuair a dearbhaíodh an toircheas. Ansin, cé nach mbeadh corraithe fúm! Cé nach
raibh mé ach chomh beag le hionga do lúidín, faoi dheireadh na sé seachtaine sin, bhí mo lámha, cosa,
srón agus súile tosaithe ag fás. Bhí mo chroí ag bualadh agus bhí cnámh mo dhroma foirmithe i bpáirt.
Faoi dheireadh an tríú mí bhí méara mo lámh agus mo chos, mo ghlúine agus m’uillinneacha fásta
agus bhí mo cheannaithe foirmithe. Bhí téada mo ghutha foirmithe chomh maith ach ní raibh aon
chaint agam fós. Rinne sreang an imleacáin a nasc le mo Mhamaí mé an-obair chun mé a bheathú,
cé nár thaitin an bia spíosrach liom mar gur chuir sé fial orm!
Faoin séú mí bhí mo shúile oscailte agam. Ní fhaca mé mórán mar go raibh sé dorcha go maith
ansin istigh. Bhain mé an-taitneamh as bogadh timpeall, as casadh agus lúbadh, cé gur theastaigh
ó mo Mhamaí nach ndéanfaí an ghníomhaíocht sin agus í ag iarraidh codladh a dhéanamh! Bhí
clúmh beag gruaige fásta ar mo cheann. Bhí mé in ann ceol ard a chloisteáil agus daoine ag
amhránaíocht chomh maith. Ceapaim gurb é mo Dhaidí a bhí ann mar go raibh an guth a chloisinn
cosúil leis an nguth a chuala mé ní ba luaithe inniu. Ná hinis dó go ndúirt mé é sin, ach b’fhiú dó
roinnt ceachtanna amhránaíochta a fháil!
Faoi dheireadh an naoú mí bhí mé i bhfad níos mó agus bhí an-chuid meáchain curtha agam orm
féin, rud a chruthaigh deacrachtaí agus mé ag iarraidh bogadh timpeall. Bhí baill thábhachtacha
mo choirp ar fad foirmithe.
Mar a dúirt mé ní ba luaithe, inniu an lá breithe dom. Bhí iontas orm agus bhí beagán eagla orm
nuair a bhraith mé bolg mo mháthar ag crapadh agus nuair a bhraith mé go rabhthas do mo bhrú
síos. Rinne mé iarracht fanacht siar ach bhíothas do mo thiomáint ar aghaidh. Sheol mé trí thollán
an-chaol agus bhí an chuma air gur thóg sé tamall an-fhada. Go tobann, chonaic mé soilse glé
agus chuala mé an-chuid torainn, bhraith mé fuar agus ait agus thosaigh mé ag gol. Ansin chuala
mé guthanna a bhí cloiste agam cheana ag rá: "Ó, féach! Is é ár mbabaí buachalla breá Micheál é,
fáilte chuig an domhan seo". Mo Mhamaí agus mo Dhaidí a bhí ann.
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I ndiaidh don mhúinteoir an scéal a léamh pléann sé/sí leis an rang é, ag cur túis leis an bplé
le ceisteanna mar:
▲

Cén fáth go raibh iontas ar Mhicheál nuair a dúirt daoine nach raibh sé ach cúpla uair an
chloig d’aois?

▲

Conas a thosaigh saol Mhichíl?

▲

Cathain a thug Mamaí Mhichíl faoi deara go raibh sí ag iompar?

▲

Conas a fuair Micheál cothú?

▲

Cathain a bhí Micheál in ann ceol a chloisteáil?

▲

Cad a rinne Mamaí agus Daidí Mhichíl nuair a chonaic siad é?

Gníomhaíocht Seicheamhaithe:

Amlíne

Iarrann an múinteoir ar an rang amlíne a dhéanamh ag seicheamhú na n-athruithe forbartha a
tharla sular saolaíodh Micheál.
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Rogha 3

Físeán:

Ceacht Eolais:

Athbhreithniú ar Chaithreachas

Físeán:

Roghnaithe ag an múinteoir
de réir Pholasaí OCG na scoile

Labhraimís:

Faoin bhFíseán

Roghnaithe ag an múinteoir,
de réir Pholasaí OCG na scoile

D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach dá n-úsáidfí físeán faoin gcaoi a dtosaíonn beatha nua.
Mar atá molta i Rogha 1, is féidir athbhreithniú ar chaithreachas a áireamh anseo sula dtaispeántar
an físeán. Leanann an múinteoir uaidh sin leis an bplé ar an gcaoi a dtosaíonn beatha nua. Sna
buntáistí a ghabhann le fístéip áirítear caighdeán ard an chur i láthair agus saineolas agus
gairmiúlachas an láithreora. Is féidir le físeán treoir a sholáthar d’ábhair chur i láthair a
roghnaíonn an múinteoir iad a úsáid amach anseo.
Tá sé fíorthábhachtach go réamhamharcann an múinteoir an físeán dá oiriúnacht. Is féidir
athbhreithniú ar chaithreachas a áireamh san fhíseán. Ní gá an físeán ina iomláine a amharc i
gcónaí. B’fhéidir gur leor gearrthóga áirithe atá oiriúnach.

Labhraimís:
I ndiaidh an fhíseáin, scríobhann an múinteoir na focail a úsáidtear ar an gclár dubh chun dul siar
ar a bhfuil foghlamtha ag na páistí agus chun a chinntiú go dtuigeann siad iad. B’fhéidir go
mbeadh na ceisteanna leide seo a leanas úsáideach:
▲

Ar fhoghlaim tú aon rud nua?

▲

Cad a bhí ar eolas agat cheana féin?

▲

Cad a chuala tú a chuir iontas ort?

▲

Cad a chuala tú a mhúscail spéis ionat?

▲

An ann do réimsí atá doiléir duit i gcónaí?

99

7 the wonder of new life Irish:7 the wonder of new life Irish

14/07/2009

11:33

Page 100

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 7

Iontas Beatha Nua

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Gníomhaíocht Ealaíne:

Faoin Scéal nó faoin bhFíseán

Faoin Scéal nó faoin bhFíseán

Mar ghníomhaíocht a leanann ón bhfíseán nó ón scéal b’fhéidir go n-iarrfá ar na páistí scríobh
faoin méid atá foghlamtha acu. D’fhéadfadh an múinteoir treoirlínte a thabhairt i bhfoirm abairtí
gan chríochnú ar an gclár dubh, nó ceisteanna mar seo a leanas:
Ceist ghinearálta:
▲ Conas a thosaíonn beatha nua?
Saincheisteanna faoi fhíricí bitheolaíocha:
▲ Cén turas a dhéanann an t-ubhán?
▲ Cén turas a dhéanann an speirm?
▲ Cá mbuaileann siad le chéile?
▲ Cad a tharlaíonn nuair a bhuaileann siad le chéile?
Ceisteanna a leanann:
▲ Ar fhoghlaim tú aon rud nua?
▲ Cad a bhí ar eolas agat cheana féin?
▲ Cad a chuala tú a chuir iontas ort?
▲ Cad a chuala tú a mhúscail spéis ionat?
▲ An ann do réimsí atá doiléir duit i gcónaí?
Mar mhalairt ar na ceisteanna, d’fhéadfaí a iarraidh ar na páistí píosa cruthaitheach a scríobh faoi
theacht na speirme agus an ubháin le chéile.
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang cabhróimid le bhur bpáiste cuimhneamh ar an méid atá foghlamtha aige/aici faoi athruithe
sa chorp, ach go háirithe le linn caithreachais. Ina theannta sin, cabhróimid le bhur bpáiste
foghlaim faoin gcaoi a dtosaíonn beatha nua. Fiú má tá sibh i ndiaidh labhairt le bhur bpáiste faoi
seo cheana féin b’fhéidir gur mhaith leis/léi an deis a bheith aige/aici labhairt faoi arís.
D’fhéadfadh sibh labhairt faoi:
▲ An chaoi a bhfásann buachaillí ina bhfir
▲ An chaoi a bhfásann cailíní ina mná
▲ An dtuigeann sé/sí cad iad na codanna den chorp is mó a athraíonn?
B’fhéidir gur mhaith libh an scéal seo a leanas a léamh le bhur bpáiste agus labhairt faoin
méid is cuimhin libh faoi na naoi mí sular saolaíodh é/í.
Lá Breithe Mhichíl
Dia duit, is mise Micheál. Deir siad gur inniu mo lá breithe agus nílim ach cúpla uair an chloig d’aois, ach
creid mé go bhfuilim i ndiaidh a bheith timpeall ar feadh tréimhse i bhfad níos faide ná sin.
Cheapfá go mbeadh an tamall atá caite agam i mbroinn mo Mhamaí le naoi mí anuas i ndiaidh mé a
ullmhú do mo thuras isteach sa domhan mór, ach is eispéireas traochta agus scanrúil é nuair a
shaolaítear thú.
Inseoidh mé mo scéal go dtí seo duit. Thosaigh sé naoi mí ó shin nuair a bhuail speirm ó mo Dhaidí le
hubhán ó mo Mhamaí agus go tobann bhí mise ann! Cruthaíodh tusa díreach mar a cruthaíodh mise.
Le linn na chéad sé seachtaine, ní raibh a fhios ag Mamaí ná Daidí go raibh mé ann. Go dtí gur thug mo
Mhamaí faoi deara nach raibh a tréimhse fola míosta aici agus go ndearna sí an tástáil toirchis níor thuig
sí go raibh mé á iompar aici. Bhí siad chomh sásta mé a fheiceáil inniu - ní féidir liom ach a shamhlú
conas a bhraith siad nuair a dearbhaíodh an toircheas. Ansin, cé nach mbeadh corraithe fúm! Cé nach
raibh mé ach chomh beag le hionga do lúidín, faoi dheireadh na sé seachtaine sin, bhí mo lámha, cosa,
srón agus súile tosaithe ag fás. Bhí mo chroí ag bualadh agus bhí cnámh mo dhroma foirmithe i bpáirt.
Faoi dheireadh an tríú mí bhí méara mo lámh agus mo chos, mo ghlúine agus m’uillinneacha fásta
agus bhí mo cheannaithe foirmithe. Bhí téada mo ghutha foirmithe chomh maith ach ní raibh aon
chaint agam fós. Rinne sreang an imleacáin a nasc le mo Mhamaí mé an-obair chun mé a bheathú, cé
nár thaitin an bia spíosrach liom mar gur chuir sé fial orm!
Faoin séú mí bhí mo shúile oscailte agam. Ní fhaca mé mórán mar go raibh sé dorcha go maith ansin
istigh. Bhain mé an-taitneamh as bogadh timpeall, as casadh agus lúbadh, cé gur theastaigh ó mo
Mhamaí nach ndéanfaí an ghníomhaíocht sin agus í ag iarraidh codladh a dhéanamh! Bhí clúmh beag
gruaige fásta ar mo cheann. Bhí mé in ann ceol ard a chloisteáil agus daoine ag amhránaíocht chomh
maith. Ceapaim gurb é mo Dhaidí a bhí ann mar go raibh an guth a chloisinn cosúil leis an nguth a
chuala mé ní ba luaithe inniu. Ná hinis dó go ndúirt mé é sin, ach b’fhiú dó roinnt ceachtanna
amhránaíochta a fháil!
Faoi dheireadh an naoú mí bhí mé i bhfad níos mó agus bhí an-chuid meáchain curtha agam orm féin,
rud a chruthaigh deacrachtaí agus mé ag iarraidh bogadh timpeall. Bhí baill thábhachtacha mo choirp
ar fad foirmithe.
Mar a dúirt mé ní ba luaithe, inniu an lá breithe dom. Bhí iontas orm agus bhí beagán eagla orm nuair
a bhraith mé bolg mo mháthar ag crapadh agus nuair a bhraith mé go rabhthas do mo bhrú síos.
Rinne mé iarracht fanacht siar ach bhíothas do mo thiomáint ar aghaidh. Sheol mé trí thollán an-chaol
agus bhí an chuma air gur thóg sé tamall an-fhada. Go tobann, chonaic mé soilse glé agus chuala mé
an-chuid torainn, bhraith mé fuar agus ait agus thosaigh mé ag gol. Ansin chuala mé guthanna a bhí
cloiste agam cheana ag rá: "Ó, féach! Is é ár mbabaí buachalla breá Micheál é, fáilte chuig an domhan
seo". Mo Mhamaí agus mo Dhaidí a bhí ann.
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8 Ag tabhairt aire
do bheatha nua
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Téama

8

Ag tabhairt aire do bheatha nua
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí foghlaim faoi aire a
thabhairt do bhabaí sa bhroinn agus faoin bhfreagracht a
ghabhann le babaí, go háirithe an fhreagracht a bhíonn ar
thuismitheoirí.

Roghchlár Téamaí

Rogha 1
Cuairt:

Tuismitheoir(í) agus Babaí

Bileog saothair:

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaí

Ceacht Eolais:

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaí

Ciorcal Ranga:

Rud amháin atá foghlamtha agam ná

Scéal:

Céadbhliain Mhichíl

Gníomhaíocht Seicheamhaithe:

Amlíne

Rogha 2

Rogha 3

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Montáis Grianghraf

Gníomhaíocht Ealaíne:

Pictiúir Chartúin

Nóta don Mhúinteoir:
Moltaí amháin atá sna modhanna cur chuige a leanas. Feidhmeoidh Polasaí OCG na scoile mar
threoir chun cinneadh cad iad na gníomhaíochtaí is oiriúnaí. B’fhéidir go n-áireofaí i bpolasaí na
scoile straitéisí chun déileáil le ceisteanna.

Nóta ar Aire a Thabhairt do Bheatha Nua
Gabhann cuid mhaith freagrachtaí le haire a thabhairt do bheatha nua. Beidh deis ag na páistí dul
siar ar chruthú beatha nua agus ar riachtanais an bhabaí a bhíonn ag fás sa bhroinn. Beidh plé ann
faoin tábhacht le haiste chothrom bia, aclaíocht agus scíth don mháthair agus don bhabaí atá i
mbéal forbartha. Beidh deis ann chomh maith chun plé a dhéanamh ar riachtanais bhabaí nuair a
shaolaítear é/í agus ar an gcaoi ar féidir le baill eile den teaghlach cabhrú.

104

8 caring for new life Irish:8 caring for new life Irish

14/07/2009

11:30

Page 105

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 8

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Rogha 1

Cuairt:

Cuairt:

Tuismitheoir(í) agus Babaí

Bileog saothair:

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaí

Tuismitheoir(í) agus Babaí

Iarrtar ar lánúin atá compordach le labhairt leis na páistí agus a bhfuil an múinteoir compordach
leo teacht chuig an rang chun labhairt faoina mbabaí nua. Tá treoirlínte chun ullmhú do
chuairteoir le fáil faoi mhodhanna molta múinteoireachta i dtús an leabhair. B’fhéidir go scrúdódh
tuismitheoirí na ceisteanna seo a leanas leis na páistí:

•
•
•
•
•
•

An aire a theastaigh ón mbabaí nuair a saolaíodh é/í
An aire a theastaíonn ón mbabaí anois
Na daoine a thugann aire don bhabaí
An chosaint a theastaíonn ón mbabaí
An rud is mó ar bhain siad taitneamh as faoin mbabaí
Gnáthamh itheacháin an bhabaí

Bileog saothair:

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Mar cheacht aonair, ag baint úsáide as an mbileog saothair Riachtanais Bhabaí, cuireann na daltaí
na riachtanais atá liostaithe ar an mbileog saothair i gceann de na colúin, nó iontu go léir, leis na
ceannteidil:
Riachtanais Fhisiceacha, Riachtanais Shíceolaíocha, Riachtanais Shóisialta.
B’fhéidir go dteastódh uathu roinnt riachtanas eile nach bhfuil liostaithe a chur isteach.
I ngrúpaí de chúigear nó seisear, ag baint úsáide as a mbileoga saothair comhlánaithe,
comhroinneann na daltaí a liostaí agus dréachtann gach grúpa liosta comhaontaithe de riachtanais
fhisiceacha, shíceolaíocha agus shóisialta an bhabaí.
Faigheann an múinteoir aiseolas ó gach grúpa agus taifeadann a dtorthaí ar chairt ranga, ag
seachaint aon dúbailte sna liostaí. Leanann plé uaidh sin leis an múinteoir ag cur ceisteanna mar:
▲ Conas a chinn tú ar an áit le riachtanais dhifriúla an bhabaí a liostú?
▲ An bhfuil na riachtanais chéanna agat is atá ag babaí? Cén fáth?
▲ An bhfuil riachtanais eile agat seachas na riachtanais sin a luaitear sa bhileog saothair?
Cad iad?
▲ Cad iad na príomhdhifríochtaí idir riachtanais fhisiceacha, shíceolaíocha agus shóisialta
babaí agus páiste atá i rang a cúig?
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Labhraimís:

Téama 8

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Faoi aire a thabhairt do bhabaí

Cad iad na cosúlachtaí/héagsúlachtaí idir an chaoi a léiríonn tú riachtanais agus an chaoi a
léiríonn babaí riachtanais?
Cad iad na cosúlachtaí/héagsúlachtaí a fheiceann tú idir na daoine a fhreagraíonn do do
riachtanais agus na daoine a fhreagraíonn do riachtanais bhabaí?
Ráiteas:

Is post lánaimseartha é aire a thabhairt do bhabaí!’

An aontaíonn/easaontaíonn tú leis an ráiteas sin? Tabhair cúiseanna le do fhreagra.
Cén cineál tacaíochta a theastaíonn ó mháthair/athair óg babaí nuashaolaithe, dar leat?

Bileog saothair: Riachtanais Bhabaí
Is iad seo a leanas cuid de riachtanais bhabaí:

•

glór máthar/athar
athrú clúidín

•

bia

póga

• barróga
• codladh

An féidir leat smaoineamh ar aon riachtanais eile?
Cuir gach ceann de riachtanais an bhabaí faoi cheann de na ceannteidil thíos:

Riachtanais Fhisiceacha

Riachtanais Shíceolaíocha
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Ag tabhairt aire do bheatha nua

Rogha 2

Ceacht Eolais:

Ceacht Eolais:

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaí

Ciorcal Ranga:

Rud amháin atá foghlamtha agam ná

Ag tabhairt aire do bheatha nua

Is ceacht eolais mhúinteoirdhírithe é seo leis an mbéim ar fhíricí cruinne bitheolaíochta a
mhúineadh. Arís, tá an deis ag an múinteoir cineál an chairdis idir tuismitheoirí agus freagrachtaí
an dá thuismitheoir a phlé. Déileáiltear leis na ceisteanna sin sa téama roimhe seo Iontas Beatha
Nua agus féachfar arís air i rang a sé.
Ba chóir an t-eolas sa cheacht seo a chur i láthair i bhformáid atá simplí agus oiriúnach do
leibhéal forbartha na bpáistí.

Tabhairt Isteach: Post Tábhachtach Tuismitheora
Téigh siar leis an rang ar an méid is cuimhin leo faoi chruthú babaí agus faoin gcaoi a bhfásann
babaí sa bhroinn.
Sula saolaítear an babaí:
Pléigh leis na páistí an aire a theastaíonn ó bhabaí fad atá sé/sí sa bhroinn. De réir mar a fhásann
an babaí braitheann sé/sí go hiomlán ar a m(h)áthair le haghaidh bia. Seoltar an bia chuige/chuici
trí thiúb ar a dtugtar sreang an imleacáin. Mar go mbraitheann an babaí go hiomlán ar a
m(h)áthair le haghaidh bia, tá sé tábhachtach go n-itheann an mháthair aiste shláintiúil chothrom
bia agus go ndéanann sí aclaíocht agus go ligeann sí a scíth go rialta.
Díreach mar a thaistealaíonn nithe trí shreang an imleacáin chuig an mbabaí, is féidir substaintí
eile a sheoladh tríthi a d’fheádfadh dochar a dhéanamh don bhabaí. Áirítear sna substaintí sin
alcól, drugaí agus nicitín ó thobac.
Féadfaidh roinnt víreas dochar a dhéanamh d’fhorbairt an bhabaí sa bhroinn. Is é an víreas is mó
atá ar eolas ná an bhruitíneach dhearg. Tugtar instealladh do chailíní agus buachaillí agus iad
thart ar dhá bhliain déag d’aois chun iad a imdhíonú ar an mbruitíneach dhearg. Tugtar an vaicsín
MMR air sin.
I ndiaidh go saolaítear an babaí:
Ar an meán, caitheann an babaí naoi mí i mbroinn a m(h)áthar sula saolaítear é/í. I ndiaidh go
saolaítear an babaí is féidir leis an máthair é/í a bheathú le bainne óna cíocha. Faightear na
comhábhair chearta sna méideanna cearta chun córas imdhíonachta an bhabaí a fheabhsú.
Ina theannta sin, teastaíonn an-chuid grá ón mbabaí ón uair a shaolaítear é/í. Déanann
tuismitheoirí é sin trína m(h)uirniú, súgradh leis/léi agus labhairt leis/léi.
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Labhraimís:
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Ag tabhairt aire do bheatha nua

Faoi aire a thabhairt do bhabaí

I ndiaidh don ábhar sa Cheacht Eolais a bheith clúdaithe agat le do rang, pléann na páistí na
topaicí seo a leanas faoin gceannteideal:
Freagrachtaí teaghlaigh as babaí nua
▲ Liostaigh cad a theastaíonn ón máthair chun go mbeadh an babaí sláintiúil sa bhroinn
▲ Mol cad ba chóir do mháthair a sheachaint le linn toirchis
▲ Liostaigh na freagrachtaí a bheadh ann dá mbeadh babaí nua i do theach
▲ Scrúdaigh na freagrachtaí a bhféadfadh baill den teaghlach glacadh orthu féin

Ciorcal Ranga:

Rud amháin atá foghlamtha agam faoi
aire a thabhairt do bhabaí ná …

Leanann an múinteoir na treoirlínte don chiorcal ranga mar atá faoi mhodhanna molta
múinteoireachta i dtús an leabhair. Fiafraítear an cheist den chéad pháiste "Rud amháin atá
foghlamtha agam ná …" agus leanann an múinteoir ar aghaidh go dtí go labhraíonn gach páiste.
Ceartaítear aon eolas míchruinn.
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Ag tabhairt aire do bheatha nua

Rogha 3

Scéal:

Scéal:

Céadbhliain Mhichíl

Gníomhaíocht Seicheamhaithe:

Amlíne

Céadbhliain Mhichíl

D’fhéadfadh an múinteoir, nó dalta, an scéal seo a leanas a léamh don rang:
Céadbhliain Mhichíl
Dia duit, is mise Micheál. Tá mé bliain d’aois. Ba mhaith liom insint duit faoin gcéad bhliain agus
an t-aon bhliain de mo shaol go dtí seo. Saolaíodh ar 15 Aibreán mé ag 2:28r.n. Ceithre chileagram
de mheáchan a bhí agam. Athrú an-mhór do mo chorp a bhí ann nuair a bhí orm compord bhroinn
mo mháthar a fhágáil ach ní raibh aon rogha agam féin faoi! Nuair a saolaíodh mé bhí mo shúile
gorm, tá siad fós gorm. Bhí mo chuid gruaige donn, ach tá sí éirithe fionn anois. Tháinig mé
abhaile ón ospidéal ar 20 Aibreán le mo Mhamaí agus Daidí. Thóg sé roinnt ama orm dul i dtaithí
ar an timpeallacht nua ach ba chuma liom dáiríre fad a tugadh beathú dom agus fad a athraíodh
mo chlúidín go rialta.
I dtosach báire, chuir mé an-chuid meáchain orm féin, dhá unsa in aghaidh na seachtaine nó mar
sin. D’éirigh mé rómhór do na héadaí go tapa agus thosaigh mé ag ithe agus ag codladh níos mó.
Rinne mé mo chéad mheangadh gáire ar 6 Meitheamh. Bhí mé ag féachaint ar mo Mhamaí a bhí ag
féachaint orm. Rinne mé mo chéad gháire ar 19 Iúil, mar go raibh mo Dhaidí ag séideadh aeir ar
mo bholg! D’fhreagair mé do m’ainm ‘Micheál’ ar 3 Meán Fómhair. Tá a fhios agam gur liomsa a
bhíonn mo Mhamaí agus Daidí ag caint nuair a deir siad ‘A Mhichíl’ i dtosach. D’fhoghlaim mé
conas suí síos an chéad uair ar 12 Deireadh Fómhair, is féidir liom i bhfad níos mó a fheiceáil nuair
a shuím suas. Is féidir liom a fheiceáil cad tá ar an mbord, pictiúir de chat agus de mhadra ar
bhalla mo sheomra codlata.
Chroith mé mo lámh i bhfoirm slán a fhágáil ar 9 Samhain. Dúirt gach duine go raibh sé sin
gleoite. Déanaim mo dhícheall! D’fhás mo chéad fhiacail ar 2 Nollaig, bhí sé sin tinn. Theastaigh
uaim gach rud a chonaic mé a chogaint, go fiú gualainn m’athar! Shnámh mé ar an talamh den
chéad uair ar 15 Feabhra agus dúirt mo Mhamaí "Seo chugainn trioblóid!" Tugann an snámh
an-chuid saoirse dom. Má tá rud éigin uaim is féidir liom dul agus é a fháil. Roimhe seo, bhí orm
aird mo mháthar a tharraingt agus go fiú ansin níor thuig sí i gcónaí cad a bhí uaim.
An chéad fhocal a dúirt mé ná Daide. Rud maith le déanamh, a dúradh liom. Thug mo Mhamaí
beathú cíche dom go dtí le déanaí. Am speisialta a bhí ansin don bheirt againn. D’fhéachfadh sise
sna súile orm agus labhródh nó déarfadh amhrán liom. Suíomh breá compordach a bhí ann, ag
fáisceadh le mo chroí isteach uirthi. Práta a bhí sa chéad bhéile a d’ith mé taobh amuigh den
bhainne. Bhí sé sin blasta. Is é an bia is ansa liom ná tósta, brioscáin bhabaí agus bainne. Is fuath
liom rís babaí! Cuirim amach as mo bhéal í cuma cé mhéad uair a thriaileann mo Mhamaí í a chur
isteach i bhfolach. Is breá liom folcthaí. Déanaim lapadaíl san uisce go dtí go mbíonn mo Mhamaí
nó Daidí báite fliuch. Roinnim an folcadh le lacha, trí iasc agus bád. Feicim mo spúinse folctha
agus measaim go n-aimseoidh mé é chun é a shúrac ach aimsíonn mo Mhamaí ar dtús é i gcónaí.
‘Ah, ah, ah,’ a deir sí, ‘cén fáth go gcaithfidh tú gach rud a chur i do bhéal?’ An bhfuil sé ráite ag
aon duine léi go bhfuilim ag foghlaim faoi chruth agus méid?
Coinín bog a bhí sa chéad bhréagán a fuair mé, agus tá sé ar thaobh mo chliabháin i gcónaí. Is é
an cluiche is ansa liom ná ‘Píce bú’, ní bhíonn a fhios agat go deo cad as a dtiocfadih ceann mo
Dhaidí! Is é an t-amhrán is ansa liom ná: "Nuair atá tú sona agus sásta, buail na bosa." Bhí mo
chéad lá breithe agam agus mhúch mé coinneall amháin le séideog. Tá siúl á fhoghlaim agam faoi
láthair ach táim á thógáil go bog, rud atá go maith a deir mo Mhamaí!
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Ag tabhairt aire do bheatha nua

I ndiaidh go léitear an scéal pléann an múinteoir leis an rang é, ag cur ar na páistí amlíne a
tharraingt agus céimeanna difriúla fhorbairt Mhichíl a mharcáil, ag tosú le ceisteanna mar:
▲

Cathain a saolaíodh Micheál?

▲

Cén fáth gur mórathrú dá chóras a bhí sa saolú?

▲

Cén fáth nach raibh aon rogha ag Micheál faoi?

▲

Cathain a shuigh Micheál suas den chéad uair?

▲

Cathain a thosaigh Micheál ag snámh ar an urlár?

▲

Cén fáth go ndéanann Micheál iarracht gach rud a chur ina bhéal?

▲

Cén chaoi ina bhfuil Micheál i ndiaidh fás agus forbairt sa chéad bhliain ar an saol dó?

Gníomhaíocht Seicheamhaithe: Amlíne
Iarrann an múinteoir ar na páistí amlíne a dhéanamh amach ina dtuairiscítear seicheamh na nathruithe forbartha do Mhicheál óna bhreith go dtí a chéad lá breithe.
Má tá scéal Mhichíl sa rang roimhe seo úsáidte, d’fhéadfaí an dá amlíne a thaispeáint in éineacht
sa rang.
Ní mór do mhúinteoirí béim a chur ar an gcaoi a bhfuil amlíne dhifriúil ag gach babaí.

Breith

3 mhí

6 mhí
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Montáis Grianghraf

Gníomhaíocht Ealaíne:

Pictiúir Chartúin

Gníomhaíocht Ealaíne:

Montáis Grianghraf

Ag baint úsáide as gearrthóga ó irisí féadfaidh na páistí pictiúr a chur le chéile ina léirítear ceann
de na téamaí seo a leanas:

1
2
3
4
5

Babaí a thabhairt don dochtúir
Beathú a thabhairt do bhabaí
Baill den teaghlach ag cabhrú leis an mbabaí
Ceannaithe ó bhroinn
Siopadóireacht do bhabaí

Gníomhaíocht Ealaíne:

Pictiúir Chartúin

Féadfaidh na páistí sraith pictiúr a tharraingt a léiríonn na scéalta seo a leanas:

1

Tuismitheoirí ag tabhairt aire do bhabaithe nua … beathú, muirniú, súgradh, folcadh.

2

Tuismitheoirí ag tabhairt aire do lapadáin … ag foghlaim conas siúl, labhairt, beathú a
thabhairt dóibh féin.

3

Tuismitheoirí ag tabhairt aire duitse … ag cabhrú leat le d’obair bhaile, ag múineadh
ceart agus mícheart duit, tuismitheoirí do do chosaint fad a chabhraíonn siad leat fás ó
thaobh neamhspleáchais de, ag tacú leat nuair atá tú buartha, tuismitheoirí do do
thabhairt chuig gníomhaíochtaí iarscoile, ag baint taitnimh as laethanta saoire le chéile.
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Ag tabhairt aire do bheatha nua

Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, cabhróimid leis na páistí smaoineamh faoin aire a theastaíonn ó bhabaí roimh bhreith agus i ndiaidh
breithe. Ní mór do thuismitheoirí smaoineamh faoin gcaoi a n-athraíonn babaí nua saol daoine. Beimid i ndiaidh
labhairt cheana féin ar bheatha nua agus ar an aire a theastaíonn ó bhabaí fad a fhásann sé/sí sa bhroinn.
Beidh an scéal seo a leanas á léamh againn sa rang. B’fhéidir gur mhaith libh é a léamh le bhur bpáiste.

Céadbhliain Mhichíl
Dia duit, is mise Micheál. Tá mé bliain d’aois. Ba mhaith liom insint duit faoin gcéad bhliain agus an t-aon
bhliain de mo shaol go dtí seo. Saolaíodh ar 15 Aibreán mé ag 2:28r.n. Ceithre chileagram de mheáchan a
bhí agam. Athrú an-mhór do mo chorp a bhí ann nuair a bhí orm compord bhroinn mo mháthar a fhágáil
ach ní raibh aon rogha agam féin faoi! Nuair a saolaíodh mé bhí mo shúile gorm, tá siad fós gorm. Bhí mo
chuid gruaige donn, ach tá sí éirithe fionn anois. Tháinig mé abhaile ón ospidéal ar 20 Aibreán le mo
Mhamaí agus Daidí. Thóg sé roinnt ama orm dul i dtaithí ar an timpeallacht nua ach ba chuma liom dáiríre
fad a tugadh beathú dom agus fad a athraíodh mo chlúidín go rialta.
I dtosach báire, chuir mé an-chuid meáchain orm féin, dhá unsa in aghaidh na seachtaine nó mar sin.
D’éirigh mé rómhór do na héadaí go tapa agus thosaigh mé ag ithe agus ag codladh níos mó. Rinne mé mo
chéad mheangadh gáire ar 6 Meitheamh. Bhí mé ag féachaint ar mo Mhamaí a bhí ag féachaint orm. Rinne
mé mo chéad gháire ar 19 Iúil, mar go raibh mo Dhaidí ag séideadh aeir ar mo bholg! D’fhreagair mé do
m’ainm ‘Micheál’ ar 3 Meán Fómhair. Tá a fhios agam gur liomsa a bhíonn mo Mhamaí agus Daidí ag caint
nuair a deir siad ‘A Mhichíl’ i dtosach. D’fhoghlaim mé conas suí síos an chéad uair ar 12 Deireadh Fómhair,
is féidir liom i bhfad níos mó a fheiceáil nuair a shuím suas. Is féidir liom a fheiceáil cad tá ar an mbord,
pictiúir de chat agus de mhadra ar bhalla mo sheomra codlata.
Chroith mé mo lámh i bhfoirm slán a fhágáil ar 9 Samhain. Dúirt gach duine go raibh sé sin gleoite. Déanaim mo
dhícheall! D’fhás mo chéad fhiacail ar 2 Nollaig, bhí sé sin tinn. Theastaigh uaim gach rud a chonaic mé a
chogaint, go fiú gualainn m’athar! Shnámh mé ar an talamh den chéad uair ar 15 Feabhra agus dúirt mo Mhamaí
"Seo chugainn trioblóid!" Tugann an snámh an-chuid saoirse dom. Má tá rud éigin uaim is féidir liom dul agus é a
fháil. Roimhe seo, bhí orm aird mo mháthar a tharraingt agus go fiú ansin níor thuig sí i gcónaí cad a bhí uaim.
An chéad fhocal a dúirt mé ná Daide. Rud maith le déanamh, a dúradh liom. Thug mo Mhamaí beathú cíche dom go
dtí le déanaí. Am speisialta a bhí ansin don bheirt againn. D’fhéachfadh sise sna súile orm agus labhródh nó déarfadh
amhrán liom. Suíomh breá compordach a bhí ann, ag fáisceadh le mo chroí isteach uirthi. Práta a bhí sa chéad bhéile
a d’ith mé taobh amuigh den bhainne. Bhí sé sin blasta. Is é an bia is ansa liom ná tósta, brioscáin bhabaí agus
bainne. Is fuath liom rís babaí! Cuirim amach as mo bhéal í cuma cé mhéad uair a thriaileann mo Mhamaí í a chur
isteach i bhfolach. Is breá liom folcthaí. Déanaim lapadaíl san uisce go dtí go mbíonn mo Mhamaí nó Daidí báite
fliuch. Roinnim an folcadh le lacha, trí iasc agus bád. Feicim mo spúinse folctha agus measaim go n-aimseoidh mé é
chun é a shúrac ach aimsíonn mo Mhamaí ar dtús é i gcónaí. ‘Ah, ah, ah,’ a deir sí, ‘cén fáth go gcaithfidh tú gach rud
a chur i do bhéal?’ An bhfuil sé ráite ag aon duine léi go bhfuilim ag foghlaim faoi chruth agus méid?
Coinín bog a bhí sa chéad bhréagán a fuair mé, agus tá sé ar thaobh mo chliabháin i gcónaí. Is é an cluiche
is ansa liom ná ‘Píce bú’, ní bhíonn a fhios agat go deo cad as a dtiocfadih ceann mo Dhaidí! Is é an
t-amhrán is ansa liom ná: "Nuair atá tú sona agus sásta, buail na bosa." Bhí mo chéad lá breithe agam agus
mhúch mé coinneall amháin le séideog. Tá siúl á fhoghlaim agam faoi láthair ach táim á thógáil go bog,
rud atá go maith a deir mo Mhamaí!

B’fhéidir gur mhaith libh labhairt faoi:
▲ An aire a theastaíonn ó bhean atá ag iompar - bia, aclaíocht agus scíth
▲ An chaoi a gcabhraíonn sé sin leis an mbabaí roimh bhreith agus i ndiaidh breithe
▲ An aire a fuair bhur bpáiste roimh bhreith agus i ndiaidh breithe
▲ Na daoine a chabhraigh
▲ An chaoi a bhfuil gnásanna agus riachtanais itheacháin bhur bpáiste athraithe.
D’fhéadfadh comhrá a eascairt uaidh sin ar:
An tábhacht le haiste chothrom bia, aclaíocht rialta agus scíth do bhur bpáiste de réir mar
a fhásann agus a athraíonn a c(h)orp.
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Téama

9

Ag déanamh cinntí sláintiúla
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí machnamh a dhéanamh ar
chleachtas sláinte pearsanta agus sláinteachais, go háirithe an
méid a bhaineann le caithreachas.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Mála Poist an Eagarthóra:

Ábhair Imní Buachaillí agus Cailíní

Tionscadal:

Sláinte agus Sláinteachas

Tráth Ceist:

Sláinte agus Sláinteachas

Ceacht Eolais:

Sláinte agus Sláinteachas le linn Caithreachais

Labhraimís:

Faoi Fhreagrachtaí as ár
Sláinte agus Sláinteachas Féin

Rogha 2

Rogha 3

Gníomhaíochtaí a Leanann
Grúp-Chinnteoireacht:

Cleachtais Sláinte agus Sláinteachais

Nóta ar Chinnteoireacht
Agus lántaitneamh á bhaint as an saol ní mór fadhbanna a fhuascailt agus cinntí is roghanna a
dhéanamh. Is féidir teacht ar phróisis dá leithéidí mar dhuine aonair nó mar ghrúpa. Agus iarracht
á déanamh fadhbanna páistí a fhuascailt nó a ndeacrachtaí a réiteach dóibh, cothaítear an meon
iontu gur féidir le duine éigin eile an fhadhb a "réiteach" agus nach bhfuil an cumas acu féin na
fadhbanna is simplí fiú a fhuascailt gan cúnamh ó dhuine fásta.
Is féidir an próiseas cinnteoireachta sna hábhair seo a mhúineadh do rang nó do dhuine aonair a
bheidh in ann, le cleachtadh, cinntí céillí a oireann dá n-aois a dhéanamh go neamhspleách le
tuiscint ar na hiarmhairtí.
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Rogha 1
Mála Poist an Eagarthóra:

Ábhair Imní Buachaillí agus Cailíní

Tionscadal:

Sláinte agus Sláinteachas

Mála Poist an Eagarthóra:

Ábhair Imní Buachaillí agus Cailíní

Iarr ar na páistí a shamhlú gur eagarthóirí irise iad, iris daoine óga dar teideal "Cló na Glaine".
Faigheann siad roinnt litreacha mar iad sin a fhaightear ar Bhileog Saothair A nó cinn
chomhchosúla, cumtha ag an múinteoir agus/nó ag an rang, ina léirítear fadhbanna tipiciúla a
bhainfeadh le daoine óga sa réimse sláinte agus sláinteachais. I ngrúpaí de chúigear nó seisear,
tugtar an tasc dóibh freagra a thabhairt ar na litreacha sin, ag baint úsáide as an eolas atá
foghlamtha acu le linn ranganna OCG.
Tugann na grúpaí beaga aiseolas don rang ina iomláine agus cuireann an múinteoir tús le plé a
leanann le ceisteanna mar:
▲ Ar dheacra litreacha áirithe a fhreagairt ná litreacha eile? Cén fáth?
▲ An bhfuil sé tábhachtach, dar leat, a bheith mothálach nuair a dhéileáiltear le ceisteanna
sláinte agus sláinteachais le daoine óga? Cén fáth?
▲ Cad iad na buntáistí agus míbhuntáistí a ghabhann le scríobh chuig iris faoi fhadhb?

Tionscadal:

Sláinte agus Sláinteachas

Roinn an rang ina ghrúpaí beaga de thriúr nó ceathrar. Tógann gach grúpa ceann de na gnéithe de
shláinte agus sláinteachas atá liostaithe ar Bhileog Saothair B. Bailíonn gach grúpa eolas agus
pictiúir/líníochtaí ar an topaic a roghnaíonn siad. Is féidir iad a léiriú ar phóstaer nó i leabhar
gearrthóg. Cuireann gach grúpa an obair ar a dtopaic i láthair an ranga ina iomláine. Is féidir leis
an gcuid eile den rang na ceisteanna grúpa ar a réimse fócais a chur.
Pléann an múineoir na tionscadail leis na páistí ag fiafraí:
▲ Dá n-iarrfaí ort a rá cad é an píosa eolais is tábhachtaí i do thionscadal, cad a déarfá?
▲ Cár chuardaigh tú le haghaidh eolais ar do thopaic?
▲ Cad é an t-eolas is spéisiúla a d’fhoghlaim tú?
▲ Dá mbeadh tionscadal eile le déanamh agat, cad a dhéanfá go difriúil?
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Bileog Saothair A
Litreacha chuig Eagarthóir na hIrise "Cló na Glaine"
A Eagarthóir, a chara,

A Eagarthóir, a chara,

Tá mé dhá bhliain déag
d’aois agus tá sé tugtha faoi
deara agam go bhfuil mo
chraiceann ag éirí níos olúla
ná mar a bhíodh sé. Níl a
fhios agam cad ba cheart
dom a dhéanamh. Tá imní
orm go dtabharfaidh mo
chairde faoi deara é agus go
gceapfaidh siad go bhfuilim
salach.

Tá mo dheartháir ceithre
bliana déag d’aois agus tá
cosa bréana aige. Deirim
féin agus mo theaghlach leis i
gcónaí é. Mar fhreagra
orainn ní deir sé ach nach
féidir leis féin iad a bholú.
Táim cinnte go bhfuil an
boladh tugtha faoi deara ag
a chairde faoi seo. Conas is
féidir liom an teachaireacht
a chur in iúl dó?

Imníoch

Sáraithe
A Eagarthóir, a chara,
Tá sé tugtha faoi deara agam
go bhfuil clúmh ag fás faoi
m’ascaill. Mhothaigh mé anmhaith faoi i dtosach, mar
gur comhartha é go bhfuilim
ag iompú i m’fhear. Anois
táim ag ceapadh go
mb’fhéidir gur cheart dom
díbholaíoch nó antallasach a
úsáid? An bhfuil buairt á cur
orm féin ar bheagán cúise?
Buartha

A Eagarthóir, a chara,
Thosaigh mo thréimhsí fola
míosta trí mhí ó shin. D’inis
mo Mhamaí gach rud is gá a
bheith ar eolas faoi na
tréimhsí dom. Tá fógraí
feicthe agam ar an teilifís le
haghaidh súitíní sláintíocha
bolaithe agus mheas mé gur
smaoineamh maith dom é
sin. Cad a mheasann tú féin?
Smaointeach

A Eagarthóir, a chara,
Tá cara agam ar maith léi
gach rud a chomhroinnt, go
fiú a scuab gruaige. Tuigim
nach rud maith é rudaí
pearsanta a chomhroinnt i
gcónaí. Deir sí go bhfuilim
paranóiach. Cad a cheapann
tú féin?
Paranóiach

A Eagarthóir, a chara,
Tá roinnt goiríní faighte
agam le déanaí agus
cuireann siad an-náire orm.
Ithim cuid mhaith
dramhbhia, ar nós seacláide
agus brioscán prátaí. Bhí mé
ag smaoineamh go mb’fhéidir
gurb é sin is cúis leo. An
bhféadfá roinnt comhairle a
thabhairt dom?
Náirithe
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Bileog Saothair B
Ábhar Topaicí don Tionscadal

•
•
•
•
•
•
•
•

Bia Sláintiúil
Aclaíocht
Aire don chraiceann
Aire do na fiacla
Aire don ghruaig
An tábhacht le codladh
Cumhacht na fógraíochta
Guaiseanna an tobac.

Leideanna do Phleanáil na dTionscadal:
▲ Cad is gá daoibh a fháil amach?
▲ Cá bhfaighidh sibh an t-eolas sin?
▲ Cé atá chun é a fháil?
▲ Cé a chabhródh libh é a fháil?
▲ Cé atá chun é a scríobh?
▲ Cá bhfaighidh sibh pictiúir do bhur dtionscadal?
▲ Cé a dhéanfaidh é sin?
▲ Cé a tharraingeoidh pictiúir nó léaráidí chun bhur dtionscadal a léiriú?
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Rogha 2

Tráth Ceist:

Tráth Ceist:

Sláinte agus Sláinteachas

Ceacht Eolais:

Sláinte agus Sláinteachas le linn Caithreachais

Sláinte agus Sláinteachas
le linn Caithreachais

Oibríonn na páistí i ngrúpaí. Do gach dalta sa ghrúpa tugtar cóip den Tráth Ceist Sláinte agus
Sláinteachais. Pléann gach grúpa na ceisteanna. Féadfaidh níos mó ná freagra amháin a bheith
ceart, ach ní mór don ghrúpa an freagra a roghnú is mó a bhaineann le hábhar do dhaoine óga
agus a gcorp ag fás agus ag forbairt le linn caithreachais. Ba chóir go léireodh na freagraí
comhaontú an ghrúpa.
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Tráth Ceist Sláinte agus Sláinteachais

1

Tá sé sláintiúil an méid seo a leanas a ithe:
(a) flúirse brioscán prátaí agus seacláide in éineacht le deoch shiúcrúil
(b) béile mór go déanach istoíche
(c) trí bhéile in aghaidh an lae

2

Tá sé sláintiúil …
(a) gan bricfeasta a ithe
(b) gránach, torthaí/sú torthaí agus arán caiscín a ithe
(c) bricfeasta faoi dheifir a ithe

3

Beidh an méid seo a leanas ag iteoirí sláintiúla:
(a) poparbhar
(b) milseáin
(c) torthaí agus glasraí

4

Tá sé sláinteach …
(a) an corp ar fad a ní gach lá
(b) na lámha, an muineál agus an aghaidh a ní gach lá
(c) ní faoi na hascailí gach lá

5

Chun goiríní ar an aghaidh a stopadh …
(a) nigh le gallúnach éadrom agus uisce
(b) glan le lóis mhíochaine
(c) ith bia olúil agus seacláid

6

Tá sé tábhachtach don tsláinte …
(a) go mbíonn naoi go deich n-uair an chloig codlata ag páistí i rang a cúig istoíche
(b) go n-athraíonn páistí a bhfobhríste gach lá
(c) nach n-úsáideann páiste díbholaíoch aon duine eile

7

Chun go mbeidh gruaig shláintiúil agat …
(a) úsáid glóthach nó cóiriú eile gruaige
(b) nigh go rialta í
(c) úsáid cíor mhion chun cuardach le haghaidh míolta gruaige

8

Chun bheith sláintiúil …
(a) bíodh fiche nóiméad aclaíochta nó aeir úir agat gach lá
(b) féach ar an teilifís ar feadh dhá uair an chloig gach lá
(c) téigh ag rothaíocht deich míle gach seachtain
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Scóráil sa Tráth Ceist Sláinte agus Sláinteachais
Scóráil 5 phointe le haghaidh gach freagra ceart (aibhsithe le cló trom).

1

*
2

*
3

*
4

Tá sé sláintiúil an méid seo a leanas a ithe:
(a) flúirse brioscán prátaí agus seacláide in éineacht le deoch shiúcrúil
(b) béile mór go déanach istoíche
(c) trí bhéile in aghaidh an lae
Tá sé sláintiúil …
(a) gan bricfeasta a ithe
(b) gránach, torthaí/sú torthaí agus arán caiscín a ithe
(c) bricfeasta faoi dheifir a ithe
Beidh an méid seo a leanas ag iteoirí sláintiúla:
(a) poparbhar
(b) milseáin
(c) torthaí agus glasraí

*

Tá sé sláinteach …
(a) an corp ar fad a ní gach lá
(b) na lámha, an muineál agus an aghaidh a ní gach lá
(c) ní faoi na hascailí gach lá

*

Chun goiríní ar an aghaidh a stopadh …
(a) nigh le gallúnach éadrom agus uisce
(b) glan le lóis mhíochaine
(c) ith bia olúil agus seacláid

*

Tá sé tábhachtach don tsláinte …
(a) go mbíonn naoi go deich n-uair an chloig codlata ag páistí i rang a cúig istoíche
(b) go n-athraíonn páistí a bhfobhríste gach lá
(c) nach n-úsáideann páiste díbholaíoch aon duine eile

5

6

7

*
8

*
Scór

Chun go mbeidh gruaig shláintiúil agat …
(a) úsáid glóthach nó cóiriú eile gruaige
(b) nigh go rialta í
(c) úsáid cíor mhion chun cuardach le haghaidh míolta gruaige
Chun bheith sláintiúil …
(a) bíodh fiche nóiméad aclaíochta nó aeir úir agat gach lá
(b) féach ar an teilifís ar feadh dhá uair an chloig gach lá
(c) téigh ag rothaíocht deich míle gach seachtain

30-40
20-30
Faoi bhun 20

Tá seaimpíní dea-shláinte agus sláinteachais ar d’fhoireann.
Tá an-chuid ar eolas ag d’fhoireann i dtaobh sláinte agus sláinteachais.
Anois agus níos mó ar eolas ag do ghrúpa i dtaobh sláinte agus
sláinteachais beidh sibh in bhur saineolaithe go luath.
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Sláinte agus Sláinteachas le linn
Caithreachais

Is éard a dhéantar sa cheacht seo ná go dtéitear siar ar na hathruithe le linn caithreachais, ach go
háirithe iad sin a mbeidh gá acu le freagairt ón duine óg i dtéarmaí a sláinte agus sláinteachais
phearsanta. Féadfaidh an múinteoir an rogha a dhéanamh tosú trí fhiafraí de na páistí na
hathruithe a tharlaíonn le linn caithreachais a lua faoi na ceannteidil:
▲ Athruithe a tharlaíonn lasmuigh de mo chorp
▲ Athruithe a tharlaíonn laistigh de mo chorp
Ag baint úsáide as modheolaíocht idirghníomhach, féadfaidh an múinteoir an t-eolas seo a leanas a
úsáid chun plé seomra ranga a spreagadh.
Bheith Glan agus Mothú go Sláintiúil
▲ Tá sé tábhachtacht a bheith glan agus sláintiúil i gcónaí, ach tá tábhacht ar leith leis sin
le linn an ama ina dtarlaíonn na hathruithe a labhraíomar fúthu.
▲ Le linn caithreachais, tosaíonn an craiceann ag táirgeadh ola agus allais.
▲ Mura nítear an corp go rialta fásann baictéir, rud a chothaíonn goiríní i gcás ola agus
bolaithe bréana san áit a chuirtear allas.
▲ Nuair a bhraitear úr agus glan agus i ndea-shláinte cabhraítear le duine óg mothú deabhaile a choinneáil.
An Craiceann a choinneáil glan
Tá barrchiseal an chraicinn déanta de chiseal ceall bodhar. Táirgeann na faireoga faoin gcraiceann
geir .i. substaint olúil. Le linn caithreachais, tosaíonn na faireoga ar níos mó geire a tháirgeadh.
Leis sin gabhann gruaig úscach agus craiceann olúil. Féadfaidh goiríní forbairt chomh maith.
Táirgeann faireoga eile allas. Cabhraíonn an t-allas leis an gcorp fáil réidh le fuíoll agus fuaraíonn
sé an corp nuair a éiríonn sé te.
Nuair a nítear gach lá faightear réidh le salachar, cealla bodhra craicinn, geir agus allas. Tá níos
mó faireog allais ag roinnt páirteanna den chorp ná mar atá ag páirteanna eile. Is iad sin faoin
ascaill agus timpeall ar na baill ghiniúna. Tá sé tábhachtach go nítear na limistéir sin gach lá. Is
féidir antallasach nó díbholaíoch a úsáid faoi na hascaillí. Cabhraíonn an dá rud sin le forbairt
bolaithe a stopadh go dtí go nítear an craiceann. Gníomhaíonn díbholaígh ar bhaictéir san allas,
ag moilliú a bhfás. Dúnann antallasaigh cuid de na póireacha ionas nach gcuirtear an méid sin
allais. Ní úsáidtear antallasaigh nó díbholaígh i limistéir na mball giniúna mar go bhfuil siad fíoríogair agus go bhféadfaidís éirí tinn.
Ba chóir fo-éadaí a athrú gach lá.
Goiríní
Tá sé tábhachtach go dtugtar athdhearbhú do na páistí go bhfuil cuid mhaith gearán craicinn ar
nós goiríní mar chuid den fhás ó óige go haosacht. Go ginearálta, téann siad as amharc sna déaga
déanacha. Féadfaidh sé cabhrú má nítear le gallúnach íocleasaithe. Spreag na páistí le haiste
chothrom bia a ithe le flúirse torthaí agus glasraí úra. Cuirfidh aclaíocht rialta agus scíth le snua
sláintiúil.
Gruaig
Díreach ar nós an chraicinn, ní mór an ghruaig a ní go rialta chun fáil réidh le salachar, cealla
bodhra, ola, geir agus allas. Tá sail chnis déanta de chealla bodhra craicinn ón gceann. Nuair a
nítear le seampú séimh faightear réidh leis sin chomh maith. Ba chóir scuaba gruaige a ní go
rialta.
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Fiacla
Le linn caithreachais, tá an tsraith iomlán fiacla buana forbartha cheana de ghnáth. Ní mór dóibh
sin maireachtáil don saol ar fad. Chun meath fiacla, galar guma agus bréananáil a sheachaint tá gá
leis na fiacla a scuabadh agus flas fiacla a úsáid i ndiaidh béilte. Ba chóir go mbeadh an scuab
fiacla i ndea-riocht agus go n-athrófaí gach trí mhí í. Moltar taos fiacla ina bhfaightear fluairíd. Le
cuairt rialta ar an bhfiaclóir cinntítear go mbraitear fadhbanna féideartha fiacla go luath.

Le linn caithreachais teastaíonn an bia ceart, aclaíocht agus codladh don fhás sláintiúil
Bia
Tá sé tábhachtach go n-itear raon leathan ilchineálach bia mhaith úir. Tugtar próitéiní ar bhianna a
chothaíonn, a dheisíonn nó a ionadaíonn fíochán coirp. Faightear próitéiní in uibheacha, feoil,
iasc, bainne, iógart, cáis, piseanna, pónairí agus piseánaigh. Tugann carbaihiodráití agus saillte
teas agus fuinneamh agus faightear iad in arán caiscín, gránach, bainne, prátaí, pasta, rís, im agus
bianna sailleacha. Is foinse thábhachtach cothaithe iad bianna atá lán de vitimíní agus mianraí ar
nós torthaí agus glasraí úra. Is mianra tábhachtach é an cailciam a fhaightear i mbainne, cáis agus
iógart. Tá cailciam tábhachtach le haghaidh cnámh agus fiacla láidre. Cosnaíonn Vitimín C, a
fhaightear in oráistí agus cíbhíonna, an corp ar ionfhabhtú. Tá gairbhseach go maith don díleá.
Coisceann sé iatacht agus coinníonn sé an córas díleáite ag obair agus rialta. Faightear é i
mbianna mar arán caiscín agus gránaigh shlánghráin, m.sh. leite, calóga bran, torthaí agus glasraí,
rís dhonn agus pónairí. Tá sé tábhachtach go n-óltar cuid mhaith uisce chun cabhrú leis an
ngairbhseach gluaiseacht tríd an gcóras díleáite.
Is béile an-tábhachtach é an bricfeasta. Nuair a chailleann duine bricfeasta tá sé/sí ar bhreosla
íseal agus is minic a bhíonn tuirse ar pháiste i lár na maidine nuair nach bhfuil bricfeasta ite
aige/aici. Bíonn sé níos deacra orthu comhdhíriú ar a n-obair scoile. Ní bhíonn an méid céanna
fuinnimh acu is a bhíonn ag a gcairde a bhfuil bricfeasta ite acu. Ní chiallaíonn sé go gcuirfidh tú
meáchan ort féin má itheann tú aiste chothrom bia. Cinnteoidh sé ní hamháin go mbeidh cuma
mhaith ort ach go mbraithfidh tú go maith chomh maith.
Aclaíocht
Tá an aclaíocht tábhachtach chun fás go sláintiúil agus chun go bhforbróidh na cnámha, na
matáin, an croí agus na scamhóga go hiomlán agus go sláintiúil. Tá aon chineál aclaíochta go
maith. Tá an snámh an-mhaith duit mar go bhforbraíonn sé láidreacht, solúbthacht agus teacht
aniar.
Codladh
Go ginearálta, teastaíonn seacht nó ocht n-uair an chloig codlata ó dhaoine fásta. Teastaíonn níos
mó ó pháistí. Teastaíonn 21 uair an chloig ar an meán ó bhabaí nuashaolaithe. Teastaíonn 12 uair
an chloig ar an meán ó pháiste atá ag tosú ar scoil. Teastaíonn thart ar 9-10 n-uair an chloig
codlata ó pháiste i rang a cúig, 10 mbliana d’aois nó mar sin.
Conclúid
Is beag smacht atá ag duine óg, má tá aon smacht aige/aici, ar na hathruithe le linn caithreachais
nó ar an méid ama a thógfaidh siad chun tarlú. Ach is féidir le gach duine roghanna freagracha a
dhéanamh i dtaca le sláinte agus sláinteachas. De ghnáth, tosaíonn cailíní ag athrú i dtosach.
Tarlaíonn na hathruithe is tábhachtaí i gcailíní idir 9 mbliana agus 16 bliana d’aois. Tosaíonn na
hathruithe is tábhachtaí i mbuachaillí nuair atá siad thart ar 12 bhliain d’aois. Tráth maith é rang a
cúig chun na páistí a ullmhú do na hathruithe a tharlaíonn le linn caithreachais tríd an gcinneadh
a dhéanamh tús a chur le dea-chleachtais sláinteachais anois.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 9

Ag déanamh cinntí sláintiúla

Rogha 3
Labhraimís:

Labhraimís:

Faoi Fhreagrachtaí as ár
Sláinte agus Sláinteachas Féin

Faoi Fhreagrachtaí as ár
Sláinte agus Sláinteachas Féin

▲ Cad iad na freagrachtaí a bhí againn as ár sláinte agus sláinteachas féin nuair a saolaíodh
sinn?
▲ Cén chaoi a raibh athrú air sin nuair a thosaíomar ar scoil?
▲ Cén chaoi a n-athróidh sé sin arís nuair a thosaíonn caithreachas?
▲ Cén fáth gur chóir dúinn sinn féin a ní?
▲ Cad a tharlódh mura nífimis?
▲ Cad eile ba chóir dúinn a dhéanamh chun bheith glan? (fo-éadaí agus stocaí a athrú, cosa
a ní, aire a thabhairt do na hingne, do na cluasa agus don ghruaig)
▲ Cad eile is féidir leat a dhéanamh chun cabhrú leat féin a bheith glan? (lónta sláintiúla,
aclaíocht rialta)
▲ Cén fáth nach gcinneann tú ar do dhea-chleachtais sláinte agus sláinteachais a thosú
anois?
▲ Cad a bheadh go maith mar thús leis sin?
▲ An bhfuil aon rud ann a d’fhéadfaimis a dhéanamh mar rang?
▲ An bhfuil aon rud ann ba mhaith leat a dhéanamh mar dhuine aonair agus ar mhaith leat
insint don rang faoi?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 9

Ag déanamh cinntí sláintiúla

Gníomhaíochtaí a Leanann
Grúp-Chinnteoireacht:

Grúp-Chinnteoireacht:

Cleachtais Sláinte agus Sláinteachais

Dea-Chleachtais Sláinte
agus Sláinteachais

Seo a leanas na céimeanna le haghaidh grúpchinnteoireachta:

1

Tabhair páirtí do gach páiste go randamach nó de réir grúpálacha cairdis.

2

Roghnaigh téama mar dhea-chleachtais sláinte nuair atá tú ag ithe, ag déanamh aclaíochta,
ag dul trí chaithreachas, sláinte fiacla, srl.
Mínigh tasc ar leith do na páistí. Inis an méid seo dóibh: "Inniu, táimid chun liosta a
dhéanamh de dhea-chleachtais sláinte le haghaidh páistí atá ag dul trí chaithreachas. Cad iad
na moltaí a d’áireodh sibh?

3

Caitheann an rang ina iomláine tamall gearr ag déanamh babhta tobsmaointeoireachta.
Scríobhann an múinteoir iad sin ar an gclár dubh. Ba chóir é sin a dhéanamh an-tapa lena
laghad comhrá. Ag an gcéim seo, tá sé tábhachtach go nglactar le gach tuairim.

4

Tugtar trí nó ceithre nóiméad do na páistí trí dhea-chleachtas a scríobh síos a mholfaidís, mar
dhaoine aonair. Ba chóir go ndéanfaí é sin gan phlé chun an deis a thabhairt do gach páiste a
c(h)inneadh féin a dhéanamh.

5

Taispeánann gach páiste a liosta dá p(h)áirtí agus in éineacht le chéile pléann siad na
cúiseanna lena gcinntí.

6

Iarrtar ar gach péire ansin comhaontú ar chomhliosta de cheithre thuairim eatarthu. Féadfaidh
siad sin teacht ó na liostaí bunaidh cinntí nó féadfar tuairimí nua a úsáid a thagann chun
solais ón bplé.

7

Má d’éirigh go maith leis na céimeanna roimhe seo b’fhéidir gur mhaith leis an múinteoir
iarraidh ar gach péire nascadh le grúpa eile chun grúpa ceathrair a dhéanamh. I ndiaidh dóibh
a dtuairimí a roinnt le chéile, cinneann siad ar shé mholadh eatarthu.

Má tá meas le bheith ag na páistí ar an ngníomhaíocht seo tá sé tábhachtach go bhfeiceann siad
torthaí a saothair. Mar sin, pléigh agus taispeáin na cinntí a dtagtar orthu.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Téama 9

Ag déanamh cinntí sláintiúla

Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, tá súil againn le bhur bpáiste a spreagadh le bheith sláintiúil, glan agus ithe go maith thar na
chéad bhlianta tábhachtacha eile roimhe/roimpi amach.
D’fheádfadh sibh labhairt faoi:
▲ Bhur bpáiste ag tabhairt níos mó aire dá s(h)láinte agus sláinteachas agus
é/í ag dul in aois - gan dearmad a dhéanamh ar é/í féin a ní gach lá.

Ní mór dúinn
aire a thabhairt
dár gcorp laistigh
agus lasmuigh.

▲ Anseo thíos tá roinnt fíricí atá tugtha dóibh ar scoil ar mhaith libh
labhairt fúthu, b’fhéidir.
Bheith Glan agus Mothú go Sláintiúil
Tá sé tábhachtacht a bheith glan agus sláintiúil i gcónaí, ach tá tábhacht ar leith leis sin le linn an ama ina
dtarlaíonn na hathruithe go léir a tharlaíonn sa chorp. Nuair a bhraitear úr agus glan agus i ndea-shláinte
cabhraítear le duine óg mothú dea-bhaile a choinneáil. Le linn caithreachais, tosaíonn an craiceann ag
táirgeadh ola agus allais. Mura nítear an corp go rialta fásann baictéir, rud a chothaíonn goiríní i gcás ola
agus bolaithe bréana san áit a chuirtear allas.
Goiríní: Tá sé tábhachtach go dtugtar athdhearbhú do na páistí go bhfuil cuid mhaith gearán craicinn ar
nós goiríní mar chuid den fhás ó óige go haosacht. Má nitear an craiceann go laethúil agus má itear an
aiste chothrom bia gach lá cabhrófar chun forbairt goiríní a chosc. Spreag bhur bpáiste flúirse scíthe agus
aclaíochta a fháil.
Gruaig: Díreach ar nós an chraicinn, ní mór an ghruaig a ní go rialta chun fáil réidh le salachar, geir agus
allas. Tá sé riachtanach go nítear go rialta í le seampú séimh.
Fiacla: Le linn caithreachais, tá an tsraith iomlán fiacla buana forbartha cheana de ghnáth. Féadfaidh siad
sin maireachtáil don saol ar fad má thugtar aire cheart dóibh. Chun meath fiacla, galar guma agus
bréananáil a sheachaint moltar go scuabfaí na fiacla go rialta agus go seachnófaí bianna le hábhar mór
siúcra iontu. Tá sé tábhachtach go dtugtar cuairt rialta ar an bhfiaclóir chomh maith.
Bia: Tá sé tábhachtach go n-itear raon leathan bianna úra agus go mbíonn aiste chothrom bia agat gach lá.
Tá gá ag páistí le han-chuid bianna próitéine mar fheoil, iasc, uibheacha agus cáis. Tá gá acu le bianna
fuinnimh chomh maith ar nós aráin, gránach, prátaí, ríse agus pasta. Tá geir riachtanach san aiste bia
díreach mar atá éagsúlacht torthaí agus glasraí úra. Is béile an-tábhachtach é an bricfeasta agus nuair a
chailleann duine bricfeasta tá sé/sí ar bhreosla íseal. Bíonn sé níos deacair ar pháistí a chailleann
bricfeasta comhdhíriú ar a n-obair scoile.
Aclaíocht: Tá an aclaíocht tábhachtach chun fás go sláintiúil agus chun go bhforbróidh na cnámha, na
matáin, an croí agus na scamhóga go hiomlán agus go sláintiúil. Tá aon chineál aclaíocht go maith don
tsláinte.
Codladh: Go ginearálta, teastaíonn seacht nó ocht n-uair an chloig codlata ó dhaoine fásta. Teastaíonn idir
ocht go deich n-uair an chloig codlata ó pháiste i rang a cúig.
B’fhéidir gur mhian leat labhairt le bhur bpáiste faoi na cinntí dearfacha a rinne tú dó/di nuair a bhí sé/sí
ní ba óige m.sh. ag déanamh cinnte go raibh a (h)aiste bia cothrom agus sláintiúil.
In éineacht le chéile, is féidir libh na nósanna dearfacha sláintiúla in bhur dteaghlach a aithint. Tosaíonn
na nósanna sin go léir nuair a dhéanann sibh cinntí comhfhiosacha faoi iompar ar leith. Taispeánann
nósanna dea-shláinte go bhfuil tú ag glacadh freagrachta as do shláinte agus dea-bhail féin.
B’fhéidir gur mhaith libh féachaint ar nósanna ba mhaith libh a athrú chomh maith. In éineacht le chéile,
d’fheádfadh sibh féachaint ar an gcaoi a ndearna sibh na nósanna agus plean gníomhaíochta a dhéanamh
amach chun iad a athrú.
Ar deireadh, d’fhéadfadh sibh bhur bpáiste a spreagadh le Plean Deich bPointe don dea-shláinte a dhearadh.
D’fhéadfadh comhrá a eascairt uaidh sin ar:
▲ Dea-nósanna atá sa teaghlach cheana féin
▲ An chaoi a dtaispeánann dea-nósanna sláintiúla go bhfuil tú ag glacadh
freagrachta asat féin
▲ An rud ba mhaith leat a athrú agus is féidir leat a athrú.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Cúig

Innéacs

Innéacs: Rang a Cúig
Ábhar

Téama

Lch.

Forbairt Teanga
Labhraimís Fúinne
Cairdeas
Teaghlaigh ar an Teilifís
Mothúcháin
An Chaoi a dTosaíonn Beatha Nua
Ag tabhairt aire do bhabaí
Freagrachtaí as ár Sláinte agus Sláinteachas

An Duine ar Mé
Cineálacha Difriúla Cairdis
Mo Theaghlach
Mothúcháin
Iontas Beatha Nua
Ag tabhairt aire do bheatha nua
Ag déanamh cinntí sláintiúla

30
45
56
73
95
106
123

Grúpobair
Mo Theaghlach
Leideanna Sábháilteachta Úsáideacha
Faoi Fhreagrachtaí
Cad tá foghlamtha againn
Mála Poist an Eagarthóra
Cad is féidir leat a dhéanamh anois?
Tomhais an Tasc
Ag freagairt do phictiúir
Ag freagairt d’fhilíocht

Mo Theaghlach
Sábháilteacht
Sábháilteacht
Fásann agus athraíonn mo chorp
Ag déanamh cinntí sláintiúla
Sábháilteacht
Sábháilteacht
Mothúcháin
Mothúcháin

52
63
65, 66
90
115
63
66
73
73

Scéal
Lá Breithe Mhichíl
Céadbhliain Mhichíl

Iontas Beatha Nua
Ag tabhairt aire do bheatha nua

97
109

Staidéar ar na Meáin
Focail Amhrán
Teaghlaigh ar an Teilifís
Fásann agus athraíonn mo chorp.
Iontas Beatha Nua
Mothúcháin ar an Teilifís

Cineálacha Difriúla Cairdis
Mo Theaghlach
Fásann agus athraíonn mo chorp.
Iontas Beatha Nua
Mothúcháin

45
54
90
99
75

Gaeilge

Díospóireacht
Léiriú fíor ar an saol iad Teaghlaigh ar an Teilifís
Léiriú fíor ar an saol é an chaoi a léiríonn
daoine a mothúcháin ar an teilifís

Mo Theaghlach

56

Mothúcháin

77

Gníomhaíochtaí Scríofa
Ráitis ‘MÉ’
Ceistneoir: Tréithe Fíorchara

An Duine ar Mé
Cineálacha Difriúla Cairdis

34
43

Ceacht Léarscáilithe
Cé atá gar duit?

Cineálacha Difriúla Cairdis

41

Dréachtchlár
Teaghlach Teilifíse a Chumadh
Cad tá foghlamtha againn
Faoi Scéal nó faoin bhFíseán

Mo Theaghlach
Fásann agus athraíonn mo chorp.
Iontas Beatha Nua

57
90
100
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Rang a Cúig

Innéacs

Gníomhaíocht Mata
Fúinne

An Duine ar Mé

33

Eolas Imshaoil
Ceacht Eolais:
Caithreachas
Fásann agus athraíonn mo chorp.
Athbhreithniú ar Chaithreachas
Iontas Beatha Nua
Athbhreithniú ar an gcaoi a dtosaíonn beatha nua Iontas Beatha Nua
Sláinte & Sláinteachas le linn Caithreachais
Ag déanamh cinntí sláintiúla

94
90
95
121

Bileog saothair:
Ag cur aithne ormsa agus ortsa

An Duine ar Mé

29

Cuairteanna:
Ó Thuismitheoirí agus Babaí

Ag tabhairt aire do bheatha nua

105

Cluichí
An bhfuil aithne mhaith agat orm?
Cuir Timpeall an Masc
Tomhais an Mothúchán

An Duine ar Mé
Mothúcháin
Mothúcháin

27
71
71

Rólghlacadh
Cnámhscéalta Teaghlaigh

Mo Theaghlach

51

An Duine ar Mé
Cineálacha Difriúla Cairdis
Sábháilteacht
Sábháilteacht
Sábháilteacht
Mothúcháin
Ag tabhairt aire do bheatha nua
Ag tabhairt aire do bheatha nua

34
46
65
67
67
74
111
111

Mothúcháin

77

An Duine ar Mé
Mo Theaghlach
Cineálacha Difriúla Cairdis
Fásann agus athraíonn mo chorp.
Ag tabhairt aire do bheatha nua

28
52
39
91
108

Drámaíocht

Ealaín
Col agus bá
Colláis Cairdis
Tascanna a chur in ord
Léarscáil Freagrachtaí
Rún a dhéanamh
Freagairt do Mhothúcháin
Montáis Grianghraf
Pictiúir Chartúin

Ceol
Ag éisteacht le ceol le mothúchán

Machnamh Pearsanta
Cé/Cad a imríonn tionchar orm?
Mothúcháin & Gníomhaíochtaí
Ciorcal Cairdis
Rud amháin a … ná …
Rud amháin atá foghlamtha agam ná …
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Rang a Sé
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Clár Ábhair
Rang a Sé
Uimhir

Téama

Lch

1

Mise agus Mo Bharrmhianta

131

2

Cineálacha Difriúla Grá

141

3

Teaghlaigh

151

4

Sábháilteacht agus Sláinte

163

5

Mothúcháin

175

6

Ag fás agus ag athrú

183

7

Caidreamh agus Beatha Nua

199

8

Is míorúilt é babaí.

209

9

Roghanna agus Cinnteoireacht

221

Is ar chúiseanna cur i láthair amháin atá na hábhair acmhainní OCG seo ullmhaithe agus níl sé i
gceist go réamhshocróidís seachadadh cláir OCG ar scoil.
Tá na hábhair leagtha amach go seicheamhach agus de réir aoise. Ní saintreoracha iad, áfach, ach
soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna ranga ónar féidir le múinteoirí roghnú de
réir Pholasaí a scoile féin ar OCG. Féadfaidh scoileanna ábhair OCG a roghnú ó fhoinsí eile, mar
mhalairt air seo, nó chun na hábhair seo a fhorlíonadh agus a chomhlánú.
Ní fhéadfaí na hábhair ar fad a chlúdach ach tugtar roghanna le haghaidh gach téama OCG, le
dóthain ábhair ag gach rogha le haghaidh ceachta. D’fhéadfadh sé go mbeadh sé indéanta cuid de
na roghanna a imeascadh le réimsí ábhar eile. Tugtar rogha gníomhaíochtaí le cur san áireamh sa
cheacht chomh maith. Níor chóir go mbeadh bac ar rannpháirtithe sa chlár gníomhaíochtaí a
roghnú ar fearr a oireann siad dá scoil féin.
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Téama 1

Mise agus Mo Bharrmhianta

1 Mise agus Mo

Bharrmhianta
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Rang a Sé

Téama 1

Mise agus Mo Bharrmhianta

1

Téama

Mise agus Mo Bharrmhianta
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí machnamh a dhéanamh
orthu féin mar atá siad anois agus smaoineamh ar an gcaoi ar
mhaith leo a bheith sa todhchaí.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Forbairt Teanga:

Ag cur síos ar dhaoine
Ag cur síos orm féin

Ciorcal Ranga:

Cuir timpeall an moladh

Labhraimís:

Fúmsa agus faoi mo bharrmhianta

Machnamh Pearsanta:

Dá mba … mé …

Féinteilgean:

Brionglóidí den Todhchaí

Gníomhaíocht Ealaíne:

Féinphortráid

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Am Cur i gCéill:

Teacht le chéile

Scríobh Litreacha:

Litir chugam féin

Nóta ar Fhéinmheas
Is éard atá i bhféinmheas an meas a bhíonn agat ort féin. Is fearr an seans a bhíonn ag páistí le
hardmheas orthu féin caidreamh comhbhách a fhorbairt agus is lú an seans a bhíonn ann go
mbainfidh daoine úsáid astu. Ba éifeachtaí a chuirfí clár atá ceaptha chun féinmheas daltaí a
fhorbairt i bhfeidhm i gcomhthéacs chur chuige na scoile ina hiomláine. Féadfaidh timpeallacht
dhearfach seomra ranga fás san ardmheas a chothú. Is féidir tuismitheoirí/caomhnóirí a spreagadh
chun tacaíocht do na gníomhaíochtaí féinfheabhsaithe, agus treisiú na ngníomhaíochtaí sin, sa
seomra ranga a sholáthar.
Glacann féinmheas páirt i bhforbairt féiniúlachta. Má tá féinmheas ag páistí is lú an seans a
bhíonn ann go n-imreoidh brú fógraí agus léiriú ról buanchruthaithe i ‘sobalchláir’ tionchar orthu.
D’fhéadfadh sé nach mbeadh páistí le lagmheas chomh hoibiachtúil agus gur dóichí go
bhféachfaidís le haithris a dhéanamh ar an méid a léirítear ar an teilifís mar an rud ‘idéalach’ nó an
‘tóir-rud’ i dtaca le coisbheart, trealamh spóirt, bia, deoch, caitheamh aimsire, iompar, srl.
Éilíonn páistí le lagmheas an iomarca orthu féin agus b’fhéidir nach bhfuil siad in ann iad féin a
mheas i gceart. Méadaíonn an dá thréith seo an seans nach n-éireoidh leo. Treisítear lagmheas an
pháiste air/uirthi féin leis an mothú neamhfhiúntais a ghabhann leis an teip.
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Téama 1

Mise agus Mo Bharrmhianta

Rogha 1
Forbairt Teanga:

Ag cur síos ar dhaoine
Ag cur síos orm féin

Ciorcal Ranga:

Cuir timpeall an moladh

Labhraimís:

Fúmsa agus faoi mo bharrmhianta

Forbairt Teanga:

Ag cur síos ar dhaoine
Ag cur síos orm féin

Ag cur síos ar dhaoine
Iarr focail nó frásaí a chuireann síos ar dhaoine ar na páistí. D’fhéadfadh na ceannteidil seo a
leanas a bheith úsáideach:
Tréithe
Fisiceach
Síceolaíoch
Mothúchánach
Meabhrach/Intleachtúil
Spioradálta
Sóisialta
Chun an foclóir a fháil amach ó na páistí, iarr orthu cur síos ar charachtair ó leabhair atá léite acu
nó ó chláir theilifíse a bhfuil eolas acu orthu. Scríobh síos an foclóir ar an gclár dubh faoi na
ceannteidil éagsúla. Pléigh agus soiléirigh brí gach focail nó frása leis na páistí. B’fhéidir go
dtógfadh sé sin roinnt ama. Cuir an foclóir ar taispeáint i bhfoirm cairte. Beidh na focail sin
úsáideach d’fhorbairt scríbhneoireachta agus teanga na bpáistí.

Ag cur síos orm féin
B’fhéidir go n-iarrfá ar na páistí tuairisc orthu féin a scríobh síos faoi na ceannteidil Na nithe is
maith liom fúm féin agus Na nithe ba mhaith liom a athrú/fheabhsú. Tá na liostaí sin
príobháideach. Fiafraigh de na páistí an bhfuil liosta amháin níos faide ná an liosta eile agus cén
fáth sin, dar leo. Is minic a bhíonn páistí níos sásta laigeachtaí a admháil in áit na rudaí maithe
fúthu a admháil. B’fhéidir go mbraithfidís go mbeidís ag maíomh dá scríobhfaidís rudaí dearfacha
fúthu féin. Pléigh leis an rang an mar sin atá go fírinneach. Má tá tú dearfach fút féin cabhraítear
leat a bheith féinmhuiníneach.
D’fhéadfaí an ceacht seo a dhéanamh arís níos faide anonn sa bhliain agus d’fhéadfadh na páistí
plé a dhéanamh ar na hathruithe atá tarlaithe ina dtuairim fúthu féin agus a dtoilteanas nó
éadoilteanas a bheith dearfach fúthu féin. Mar mhalairt, d’fhéadfaí iarraidh ar na páistí liosta focal
nó frásaí a chuireann síos orthu féin anois agus liosta focal ar mhaith leo go gcuirfidís síos orthu
sa todhchaí a scríobh síos. B’fhéidir go mbeadh sé úsáideach do na páistí a shonrú cad is brí le ‘sa
todhchaí’. Is moltaí iad seo a leanas:
An bhliain
seo chugainn

I gceann 5 bliana

I gceann 10 mbliana
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Téama 1

Mise agus Mo Bharrmhianta

Cuir timpeall an moladh

D’fhéadfadh an ghníomhaíocht Ag cur síos ar dhaoine, nuair a iarrtar focail agus frásaí ar na páistí
chun cur síos ar dhaoine i dtaca lena ndéanamh fisiceach, síceolaíoch, mothúchánach, meabhrach,
sóisialta agus spioradálta, a bheith úsáideach mar réamhghníomhaíocht don chiorcal ranga seo.
Iarrtar ar gach páiste a (h)ainm a scríobh ag bun an leathanaigh. Cuirtear na leathanaigh sin
timpeall ar gach páiste sa rang. Iarrtar ar gach dalta smaoineamh go cúramach faoin duine a bhfuil
a (h)ainm ag bun an leathanaigh agus rud éigin dearfach a scríobh faoin duine sin.
Is mó an rath a bhíonn ar an ngníomhaíocht seo nuair atá ullmhúchán déanta. Ní ghlactar ach le
ráitis dhearfacha. Baineann ráitis dhiúltacha an bonn de chuspóir an cheachta. Treisigh é sin leis
na páistí. Gach uair a scríobhtar ráiteas filltear an leathanach síos. Cabhraíonn sé chomh maith
nuair a labhraítear faoin iliomad catagóirí faoinar féidir moladh a dhéanamh, mar a chabhraíonn an
chaint faoin difríocht idir rud dearfach a rá le duine maidir lena c(h)ruth fisiceach nó a m(h)aoin
ábharthach agus rud dearfach a rá a thugann tú faoi deara sa duine. Ina dhiaidh sin, pléigh leis na
páistí conas a bhraith siad faoi na moltaí. Tá sé an-tábhachtach don pháiste go bhfuil sé/sí in ann
insint do thuismitheoirí/shiblíní cad a mhothaíonn sé/sí.

Labhraimís:

Fúmsa agus faoi mo bharrmhianta

Baineann na ceisteanna seo a leanas le cuspóir an cheachta agus b’fhéidir go mbeidís úsáideach
mar áiseanna don phlé:
▲

Cad iad na focail nó frásaí nua a d’fhoghlaim tú inniu a chuireann síos ar dhaoine?

▲

Ar chuir aon cheann díobh síos ort féin?

▲

An raibh aon cheann ann ar mhaith leat go n-úsáidfí é chun cur síos ort sa todhchaí?

Pléigh leis na páistí fiúntais a mbarrmhianta, an difríocht idir bheith ‘saibhir’ agus bheith
‘flaithiúil’ mar shampla.
▲

Cén fáth gur mhaith leat a bheith mar sin?

▲

Cad a bheadh ort a dhéanamh chun bheith mar sin?

▲

An bhfuil aon bhealach praiticiúil ann ina bhféadfá a bheith mar sin anois?

▲

An bhfuil laoch nó banlaoch agat, nó duine a bhfuil ardmheas agat air/uirthi?

▲

Cén fáth go bhfuil ardmheas agat ar an duine sin?

▲

Ar mhaith leat a bheith cosúil leis an duine sin? Ar cén bealach? Cén fáth?

▲

Cad a bheadh ort a dhéanamh chun bheith mar sin?

▲

An bhfuil aon bhealach ann chun éirí níos cosúla le do laoch nó banlaoch inniu?

▲

Cad a tharlódh dá bhfaighfeá amach go raibh an laoch nó banlaoch difriúil?
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Rogha 2
Machnamh Pearsanta:

Dá mba … mé …

Féinteilgean:

Brionglóidí den Todhchaí

Gníomhaíocht Ealaíne:

Féinphortráid

Machnamh Pearsanta:

Dá mbeinn …

Tabhair an bhileog saothair dar teideal Dá mbeinn … do na daltaí. Samhlaíonn na daltaí conas a
bhraithfidís dá mbeidís ina n-ainmhí, ina bpíosa troscáin, srl. Nuair atá an ceacht seo críochnaithe
ag na daltaí bheadh na ceisteanna seo a leanas úsáideach chun tús a chur le plé mar rang nó i
ngrúpaí beaga de chúigear nó seisear.
▲

An raibh an ceacht seo furasta nó deacair?

▲

Ar chuir aon cheann de do roghanna iontas ort?

▲

Cad a insíonn do roghanna duit?

Na daoine a bhfuil ardmheas agam orthu
Iarr ar na páistí smaoineamh ar dhuine a bhfuil ardmheas acu air/uirthi. Iarr orthu cur síos ar an rud is
mó faoin duine a chothaíonn an t-ardmheas sin m.sh. ‘Tá ardmheas agam ar mo chol ceathrair mar gur
an-snámhaí é ach chomh maith leis sin tá sé an-chineálta agus tugann sé leis mé chuig áiteanna
éagsúla’.
▲

Cén cineál duine a roghnaigh tú agus cén fáth?

▲

Cad a insíonn sé sin duit fút féin?

▲

Dá mbeifeá le bealach an duine sin a leanúint tú féin cad a bheadh ort a dhéanamh sa
todhchaí?

Féinteilgean:

Brionglóidí den Todhchaí

Dóchais, ábhair eagla agus ionchais
Ní mór do na daltaí an ceacht seo a dhéanamh ina n-aonar agus teastaíonn go ndéanfadh na daltaí
machnamh mór. Treisigh do na páistí an gá le meas a léiriú ar phríobháideacht a chéile agus a
n-obair a dhéanamh go ciúin. Cuirfear na bunrialacha ranga maidir le príobháideacht i gcuimhne dóibh.
Iarr ar na daltaí smaoineamh faoina ndóchais don todhchaí agus iad a scríobh síos. D’fhéadfaí a
áireamh ansin a mbrionglóidí, ardmhianta, poist, caidreamh, srl. Ar an dara dul síos, iarr ar na
daltaí machnamh a dhéanamh ar na hábhair eagla atá orthu roimh an todhchaí agus iad sin a
scríobh síos. Is cuid nádúrtha agus normálta den saol í an eagla. Tá an t-athrú dúshlánach agus
cúiteach ach cothaíonn sé imní chomh maith. Mar ábhair imní d’fhéadfaí a áireamh imní faoi
aistriú idir scoileanna, cairde nua a dhéanamh, éirí níos neamhspleáiche, athruithe ina gcorp, srl.
Ar deireadh, iarr ar na daltaí smaoineamh faoina n-ionchais don todhchaí. Tá siad sin difriúil le
brionglóidí mar go bhfuil siad coincréideach m.sh. féadfadh gach dalta a bheith ag súil le haistriú
idir scoileanna ag deireadh na bliana seo, chun staidéar a dhéanamh don Teastas Sóisearach, srl.
Nuair atá an ceacht seo críochnaithe ag na daltaí ina n-aonar, d’fheádfaí iad a roinnt ina ngrúpaí
agus iarraidh orthu póstaer a dhéanamh de dhóchais, ábhair eagla agus ionchais a ngrúpa don
todhchaí. D’fhéadfaí é sin a dhéanamh ag baint úsáide as irisí, nuachtáin, dathanna, srl. Nuair atá
an obair seo críochnaithe, iarrtar ar na páistí machnamh a dhéanamh go príobháideach ar
cheisteanna mar iad sin a leanas agus díreach an méid a bhfuil siad sásta leis a chomhroinnt:
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▲

Ar thaitin sé leat an ceacht seo a dhéanamh? Mínigh do fhreagra.

▲

Ar smaoinigh tú faoin todhchaí sa tslí sin cheana? Mínigh do fhreagra.

▲

Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach, dar leat, ceacht mar seo a dhéanamh?

▲

An raibh do dhóchais, ábhair eagla agus ionchais cosúil nó difriúil le dóchais, ábhair
eagla agus ionchais daoine eile i do ghrúpa? Cén fáth gur mar sin a bhí?

Gníomhaíocht Ealaíne:

Féinphortráid

Iarr ar na páistí féinphortráid a sceitseáil ag baint úsáide as a n-ainm.
Mar mhalairt, d’fhéadfaí an chéad chuid den mhír Forbartha Teanga i Rogha 1, ina n-iarrtar focail
agus frásaí ar pháistí chun cur síos ar dhaoine maidir lena ndéanamh fisiceach, síceolaíoch,
mothúchánach, meabhrach, intleachtúil, sóisialta agus spioradálta, a bheith ina
réamhghníomhaíocht úsáideach don fhéinphortráid.
Iarr ar na páistí liosta focal agus frásaí a dhéanamh a chuireann síos orthu agus féinphortráid a
tharraingt ag baint úsáide astu.
B’fhéidir go mbeadh sé oiriúnach dá dtarraingeodh an t-ealaíontóir portráid de/di féin mar a
fheiceann sé/sí é/í féin sa todhchaí, ag baint úsáide as focail agus frásaí a chuirfeadh síos orthu
ansin.
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Dá mba … mé …
Dá mba dhath mé bheinn i mo ________________________
mar _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dá mba ainmhí mé bheinn i mo ________________________
mar _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dá mba phíosa troscáin mé bheinn i mo ________________________
mar _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dá mba chrann mé bheinn i mo ________________________
mar _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dá mba thoradh mé bheinn i mo ________________________
mar _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dá mba bhláth mé bheinn i mo ________________________
mar _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dá mba ghluaisteán mé bheinn i mo ________________________
mar _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Am Cur i gCéill:

Teacht le chéile

Scríobh Litreacha:

Litir chugam féin

Am Cur i gCéill:

Teacht le chéile

Cuireann an múinteoir i gcéill gur deich mbliana níos faide anonn atá ann agus go bhfuil teacht le
chéile á eagrú aige/aici don scoil. Spreagann an múinteoir na daltaí le smaoineamh orthu féin mar
a bheidh siad sa todhchaí agus cinneadh ar an gcaoi ar mhaith leo a bheith i gceann deich
mbliana. Faigheann gach páiste cárta innéacs bán ar a scríobhann sé/sí trí rud faoi/fúithi féin ag
cuimhneamh ar an todhchaí. Scríobhtar na hainmneacha ar na cártaí agus tugtar ar ais don
mhúinteoir iad.
Baineann an múinteoir, mar eagraí na hócáide, úsáid as an eolas ar na cártaí chun na hiardhaltaí a
chur i láthair go poiblí de réir mar a thagann siad. B’fhéidir go luafadh an múinteoir rud dearfach
faoina c(h)uimhne ar an dalta agus nasc a dhéanamh idir na cuimhní agus na barrmhianta ar an
gcárta, m.sh. Ba mhaith liom fáilte a chur roimh Mháire Nic Grianna a oibríonn san Ionad
Garraíodóireachta. Nuair a bhí sí sé bliana d’aois bhí sí tugtha do phlandaí an tseomra ranga agus
don tábla dúlra. Nuair atá siad ar fad curtha i láthair déanann siad grúpaí beaga agus cuimhníonn
siar ar a laethanta i rang a sé.

Scríobh Litreacha:

Litir chugam féin

D’fhéadfaí a shocrú go gcomhtharlódh an ceacht seo le tús téarma nua, am le haghaidh túis nua
agus dea-rún. Iarr ar na páistí cinneadh ar bhealaí praiticiúla inar féidir leo forbairt go dearfach.
Cabhraigh leis na daltaí trí shamplaí a phlé leo.
Iarr ar na páistí litir a scríobh chucu féin, ag rá cad iad na bealaí inar mhaith leo feabhsú mar
dhuine an téarma seo agus cad iad na bealaí ina bhféadfaidís é sin a dhéanamh. D’fhéadfadh
féachaint ar fhormáid litreach ar chúiseanna foghlama agus imeasctha níos leithne.
Cuireann na daltaí a seoladh féin ar an gclúdach, leis an litir dóibh féin séalaithe ann. Bailíonn an
múinteoir iad agus stórálann iad go dtí an bhliain nua nuair a fhaigheann na daltaí na litreacha ar
ais. Nuair a léitear iad tabharfar fócas don dalta agus é/í ag déanamh a rún don athbhliain.
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, tá súil againn le cabhrú le páistí meas orthu féin a chothú agus a n-éachtaí go nuige seo
a admháil. Cabhraíonn sé sin leo mothú go maith fúthu féin (.i. féinmheas ard a chothú). Is lú an
dóchúlacht atá ann go ngéillfidh páistí le féinmheas ard do bhrú ó chairde, ón teilifís, srl.

Ag leanúint den obair atáthar a dhéanamh ar scoil, b’fhéidir gur mhaith libh labhairt faoi:
▲ Athruithe atá feicthe agaibh in bhur bpáiste ó bhí sé/sí beag
▲ An chaoi ar éirigh le bhur bpáiste nuair a thosaigh sé/sí ar scoil
▲ Rudaí maithe atá déanta/bainte amach aige/aici
▲ Rudaí deacra a raibh air/uirthi déileáil leo

D’fhéadfadh comhrá eascairt uaidh sin ar:

Tá gach duine
uathúil agus
speisialta

▲ Athruithe amach anseo ar dócha go dtarlóidh siad dó/di
▲ Aistriú ó bhunscoil go meánscoil
▲ Cairde nua a dhéanamh, srl.
B’fhéidir gur mhaith libh litir a scríobh faoi bhur bpáiste ag rá cad é an rud a thaitníonn go
mór libh faoi/fúithi agus cad é an rud a bhfuil an-mheas agaibh air/uirthi faoi. Is dócha gur
mhór ag bhur bpáiste é sin go deo!

Is é a thaitníonn
go mór liom faoi
gach ball dár
dteaghlach ná …
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2 Cineálacha Difriúla Grá
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Téama

2

Cineálacha Difriúla Grá
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na daltaí feasacht ar chineálacha
difriúla grá a phlé agus a fhorbairt.

Roghchlár Téamaí

Rogha 1

Rólghlacadh:

Gach Cineál Grá

Bileog saothair:

Is éard atá i ngrá ná …

Staidéar ar na Meáin:

Cineálacha Difriúla Grá

Scéal:

Cineálacha Difriúla Grá

Labhraimís:

Faoi Chineálacha Difriúla Grá

Gníomhaíocht Scríofa:

Grá Speisialta

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Cad is Grá ann?

Gníomhaíocht Ealaíne:

Scaoileann Searc Snaidhmeanna

Nóta ar Ghrá, Caidreamh Grách agus Cairdeas
"Scaoileann Searc (Grá) Snaidhmeanna". Glacaimid ar fad páirt ghníomhach i gcaidreamh grách.
Idirghníomhaímid gach lá le daoine tábhachtacha a imríonn tionchar ar ár ndea-bhail:
tuismitheoirí, deartháireacha, deifiúracha, cairde, múinteoirí, srl. Tá an cumhacht ag an gcaidreamh
sin gáire nó deora, áthas nó éadóchas a thabhairt dúinn.
Glacann cairde ról tábhachtach i saol páiste. De réir mar a idirghníomhaíonn páistí le cairde agus a
roinneann siad a dtaithí le chéile, leathnaíonn a dtuiscint ar an domhan thar an tuiscint atá acu
bunaithe ar a dtaithí féin. Tríd an aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, tosaíonn páistí ag
féachaint orthu féin mar a fhéachann daoine eile orthu. Agus deiseanna á soláthar do pháistí chun
cabhrú leo nádúr an chairdis ina saol a thuiscint cabhraítear leo dáimh a bheith acu le daoine eile
agus leagtar an bonn don tuiscint ar nádúr an phiarghrúpa de réir mar a théann siad in aois.
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Rogha 1

Rólghlacadh:

Rólghlacadh:

Gach Cineál Grá

Bileog saothair:

Is éard atá i ngrá ná …

Staidéar ar na Meáin:

Cineálacha Difriúla Grá

Gach Cineál Grá

Ag baint úsáide as cartúin/pictiúir a léiríonn cineálacha éagsúla grá, iarr ar na páistí an cineál grá
a thaispeántar a aithint:

1

Cartún d’athair ag tabhairt beatha buidéil do bhabaí óg.

2

Cartún de dheartháir agus deirfiúr ag comhroinnt a mbréagán.

3

Cartún de lánúin ag breith lámh ar a chéile.

4

Cartún de bhanaltra ag tabhairt aire do bhabaí.

5

Cartún de bheirt chairde ag déanamh gáire le chéile.

6

Cartún de mháthair ag cur bindealáin ar chos páiste.

7

Cartún de pháiste agus peata ag súgradh le chéile.

Iarr ar na daltaí a rá cad tá speisialta faoi gach cineál grá a léirítear:
▲ An bhfuil tú i ndiaidh smaoineamh ar ghrá sa tslí sin riamh?
▲ Cén cineál grá díobh is mó a bhfuil eolas agat air?
▲ An dóigh leat go bhfuil aon cheann de na cineálacha grá níos tábhachtaí ná a chéile?
Mínigh do fhreagra.
▲ Cad iad na difríochtaí a fheiceann tú idir na cineálacha grá a thaispeántar sna cartúin?
Roinntear an rang ina sheacht ngrúpa. Tugtar ceann de na cartúin thuas do gach grúpa agus iarrtar
orthu dréachtchlár a tharraingt ina dtaispeántar sampla fíor den chineál sin grá i ngníomh. Is féidir
an dréachtchlár a chur le chéile ag baint úsáide as líníochtaí na bpáistí, as pictiúir ghearrtha
amach, focail, srl. B’fhéidir go mbeadh gá agat le roinnt samplaí.
Cumann gach grúpa rólghlacadh ar a ndréachtchlár féin agus cuireann i ngníomhartha é don rang
ar fad. D’fhéadfadh beirt, triúr nó ceathrar páistí a bheith ann, ag brath ar an líon carachtar i
ngach sampla. I ndiaidh an rólghlactha cuireann an múinteoir na ceisteanna:
▲ Cad a cheap tú faoin sampla de ghrá a bhí á rólghlacadh?
▲ An dóigh leat go bhféadfadh sé a bheith fíor?
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Bileog saothair:

Téama 2

Cineálacha Difriúla Grá

Is éard atá i ngrá ná

…

Iarr ar na páistí tic a chur leis na ráitis a dhéileálann le grá, dar leo, agus pléigh na ceisteanna seo
a leanas ar an mbileog saothair Is éard atá i ngrá ná …. Pléigh.
▲ Conas a chinn tú cad iad na ráitis a bhí faoi ghrá?
▲ Dá mbeifeá le ceann de na ráitis a roghnú chun cur síos ar ghrá, cé acu a roghnófá? Cén
fáth?
▲ An bhfuil taithí agat ar aon cheann de na cineálacha éagsúla grá a liostaítear ar an
mbileog saothair?

Staidéar ar na Meáin:

Cineálacha Difriúla Grá

Fiafraigh de na daltaí faoi na bealaí ina léirítear cineálacha éagsúla grá ar an teilifís. Is féidir é sin
a dhéanamh ar mhórán bealaí:
▲ Réamhthaifead suíomh faiseanta oiriúnach agus taispeáin do na páistí ar scoil é.
▲ Roghnaigh clár oiriúnach agus iarr ar na páistí féachaint air ag baile, le
tuismitheoir/caomhnóir, más féidir.
▲ Déan plé ginearálta bunaithe ar thaithí na bpáistí ar an teilifís a amharc.

Labhair leis na páistí faoin méid a bhfuil siad le faire amach dó sula bhféachann siad ar an gclár
roimh ré. B’fhéidir go mbeadh na ceisteanna seo a leanas úsáideach, ach ní bheidh na ceisteanna
go léir oiriúnach don chlár a mbeidh siad ag féachaint air. Má tá an t-amharc le bheith ina obair
bhaile, b’fhéidir go dtabharfá liosta ceisteanna scríofa do na daltaí chun smaoineamh orthu:
▲ Cén clár ar fhéach tú air?
▲ Cérbh é/í an carachtar ba ansa leat? Cén fáth?
▲ Cad a thug tú faoi deara faoi theaghlach an charachtair sin agus faoi chaidrimh eile?
▲ Cad a thug tú faoi deara faoin gcarachtar sin maidir lena spéiseanna agus na grúpaí a
bhféadfadh sé/sí a bheith mar chuid díobh?
▲ An mbíonn an t-iompar céanna ag an gcarachtar sin sna caidrimh éagsúla?
▲ Cad iad na caidrimh ar caidrimh ghrácha iad?
▲ Cén teachtaireacht a thugann an clár seo faoi chaidrimh ghrácha?
▲ An teachtaireacht úsáideach í sin? An bhfuil sí réalaíoch?
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Téama 2

Cineálacha Difriúla Grá

Is éard atá i ngrá ná …
Léigh trí na ráitis seo a leanas agus cuir tic leis na cinn a chuireann síos ar ghrá, dar leat.
Ráiteas

Grá

Is éard atá i ngrá ná mothú compordach leis an duine eile.
Is éard atá i ngrá ná an duine eile a mhaitheamh.
Is éard atá i ngrá ná ligean don duine eile buachan i gcónaí.
Is éard atá i ngrá ná smaoineamh ar mhothúcháin daoine eile.
Is éard atá i ngrá ná bheith le chéile an t-am go léir.
Is éard atá i ngrá ná éisteacht le fadhbanna an duine eile.
Is éard atá i ngrá ná spás a thabhairt dá chéile.
Is éard atá i ngrá ná déanamh de réir thoil an duine eile.
Is éard atá i ngrá ná spraoi a dhéanamh le chéile.
Is éard atá i ngrá ná taitneamh a thabhairt do na rudaí céanna go léir.
Is éard atá i ngrá ná meas a léiriú ar chol agus bá a chéile.
Is éard atá i ngrá ná cairdeas.
Is éard atá i ngrá ná tabhairt agus fáil.
Is éard atá i ngrá ná cion mór a bheith agaibh ar a chéile.
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Cineálacha Difriúla Grá

Rogha 2

Scéal:

Scéal:

Cineálacha Difriúla Grá

Labhraimís:

Faoi Chineálacha Difriúla Grá

Gníomhaíocht Scríofa:

Grá Speisialta

Cineálacha Difriúla Grá

Bealach amháin chun deiseanna a thabhairt do na páistí chun foghlaim faoi chineálacha éagsúla
grá ná trí scéal nó dán. Féadfaidh na daltaí an scéal a léamh iad féin nó d’fhéadfadh an múinteoir
é a léamh don rang. Trí scéal oiriúnach a léamh, féadfaidh an páiste foghlaim faoin iliomad
cairdeas. Teastaíonn litríocht ó pháistí chun an saol a mheas ina cheart.
Moltaí le haghaidh Scéil
Déileálann na leabhair seo a leanas le cineálacha difriúla grá. Mar mhalairt, b’fhéidir go mbeadh
na daltaí in ann leabhair a mholadh a bhfuil léite acu fúthu. Fiafraigh díobh an bhfuil siad
toilteanach iad a thabhairt isteach do leabharlann na scoile. Spreag na páistí le plé a dhéanamh ar
an méid atá léite acu. B’fhéidir go mbeadh na ceisteanna seo a leanas úsáideach:
▲ Cén leabhar a bhí á léamh agat? Cé a scríobh é? Cad faoi a raibh sé?
▲ Cérbh é/í an carachtar ab ansa leat? Cén fáth?
▲ Cad a thug tú faoi deara faoin gcarachtar sin i dtaca lena spéiseanna agus na grúpaí lena
mbaineann sé/sí?
▲ An mbíonn an t-iompar céanna ag an gcarachtar sin i gcaidrimh éagsúla?
▲ Cad iad na caidrimh ar caidrimh ghrácha iad?
▲ Cén teachtaireacht a thugann an leabhar seo faoi chaidrimh ghrácha?
▲ An teachtaireacht úsáideach í sin? An bhfuil sí réalaíoch?
Níl sna leabhair seo a leanas ach moltaí:
Not Dressed Like That You Don’t, scríte ag Yvonne Coppard curtha i gcló ag Puffin
Scéal greannmhar i bhfoirm dialainne faoin gcaidreamh idir déagóir agus a máthair.
Madame Doubtfire, scríte ag Anne Fine curtha i gcló ag Puffin
Déanann athair atá díreach scartha óna bhean iarrachtaí do-chreidte teagmháil lena pháisti a
choiméad beo.
The Twelfth of July, scríte ag Joan Lingard curtha i gcló ag Puffin
An chéad leabhair i sraith faoi lánuín óg ó Bhéal Feirste ón dá thaobh den deighilt
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Labhraimís:

Téama 2

Cineálacha Difriúla Grá

Faoi Chineálacha Difriúla Grá

Is féidir an topaic seo a scrúdú i gcomhrá ranga. Baineann na ceisteanna seo a leanas le cuspóir an
cheachta seo agus b’fhéidir go mbeidís úsáideach mar chúnamh don phlé:
▲

Má rinneadh clár nó má scríobhadh scéal faoi do shaol, cad a thabharfaí air? Cén fáth?

▲

Is tú an príomhcharachtar sa leabhar tú. Cad déarfadh an scéal seo fút féin, faoi do
theaghlach agus faoi do chairde?

▲

Cad a gheobhadh daoine amach fút ón scéal seo?

▲

An bhfuil mórán cairdis agat i do shaol? An mbíonn an t-iompar céanna agat le do
chairde go léir? Cén fáth?

▲

Is minic a déarfaidh daoine óga gur breá leo amhránaí nó grúpa nó foireann peile ar
leith. Cad tá i gceist acu leis sin?

▲

An bhfuil cineálacha difriúla grá ann? Cén chaoi a bhfuil an grá atá agat do do
thuismitheoirí difriúil leis an ngrá atá agat do do Mhamó is Daideo? Cén chaoi a bhfuil
sé cosúil?

▲

Cén chaoi a bhfuil an grá atá agat do do dheartháireacha agus deirfiúracha difriúil leis
an ngrá atá agat do do chairde? Cén chaoi a bhfuil sé cosúil?

Gníomhaíocht Scríofa:

Grá Speisialta

Má tá a chuspóir bainte amach ag an gceacht sin, ba chóir go dtuigfeadh na daltaí go n-úsáidtear
an focal ‘grá’ san iliomad comhthéacsanna difriúla. Faightear sainmhíniú ar ghrá dá dtagraítear go
minic i gCoraintigh 13: 4-7. Tá an leagan seo a leanas curtha in oiriúint:
‘Maireann grá go fada agus tá sé cineálta. Níl grá éadmhar ná maíteach; níl sé baoth ná
drochmhúinte. Níl sé santach ná cantalach, ná ní chuimhníonn sé ar ghortú. Ní cheiliúrann grá sa
mhailís ach ceiliúrann san fhírinne. Fulaingíonn sé gach ní sa chiúnas. Creideann grá i ngach ní, tá
dóchas aige as gach ní, fulaingíonn gach ní. Ní loiceann grá go deo.’
Téigh tríd an sliocht, focal, frása nó smaoineamh ag an am, ag fiafraí de na daltaí cad is brí le
gach ceann díobh, dar leo, agus ag iarraidh samplaí orthu. B’fhéidir go mbeadh gá le foclóir nó
stórchiste focal. Ansin iarr ar na daltaí a leaganacha féin a scríobh, á n-athscríobh ag baint úsáide
as teanga a bhfuil níos mó eolais acu uirthi.
Mar mhalairt, d’fhéadfadh na daltaí sainmhíniú nua agus bunaidh den rud is grá ann a scríobh síos.
Sa phróiseas sin, is féidir cineálacha difriúla grá a phlé m.sh. an grá atá ag tuismitheoirí do
bhabaithe agus dá bpáistí go léir, an grá idir deartháireacha agus deirfiúracha, an grá idir cairde,
an grá idir mamónna is daideonna agus a ngarmhic is gariníonacha, agus an grá idir fear céile agus
bean chéile.
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Téama 2

Cineálacha Difriúla Grá

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Cad is Grá ann?

Gníomhaíocht Ealaíne:

Scaoileann Searc Snaidhmeanna

Gníomhaíocht Scríofa:

Cad is Grá ann?

Féachann an ceacht seo le tuiscint ar chineálacha difriúla grá a chothú sna daltaí. Iarr orthu
scríobh faoi am nuair a léirigh duine éigin grá dóibh trí rud éigin speisialta a dhéanamh, mar
shampla, rud éigin a dhéanamh nach aon dóithín don duine é, rud éigin a thabhairt suas nó bheith
maiteach. Mar mhalairt, d’fhéadfadh na páistí scríobh faoi am nuair a léirigh siad grá do dhaoine
eile.
Agus ullmhúchán á dhéanamh don cheacht seo, is féidir cineálacha éagsúla grá a phlé m.sh. an grá
atá ag tuismitheoirí do bhabaithe agus dá bpáistí go léir, an grá idir deartháireacha agus
deirfiúracha, an grá idir cairde, an grá idir mamónna is daideonna agus a ngarmhic is gariníonacha,
agus an grá idir fear céile agus bean chéile.

Gníomhaíocht Ealaíne:

Scaoileann Searc Snaidhmeanna

Iarr ar na páistí samplaí a aimsiú i nuachtáin agus in irisí ina léirítear daoine ag taispeáint grá dá
chéile trí rud éigin speisialta a dhéanamh, rud éigin a dhéanamh nach aon dóithín don duine é,
rud éigin a thabhairt suas nó bheith maiteach. D’fhéadfaí é sin a thaispeáint mar mhontáis.
Is féidir cineálacha difriúla grá a léiriú m.sh. an grá atá ag cúramóirí dóibh sin atá i ngátar cúraim
(banaltraí agus a n-othair srl.), an grá atá ag tuismitheoirí dá bpáistí, an grá idir deartháireacha
agus deirfiúracha, beirt ag titim i ngrá, an grá idir cairde, an grá idir mamónna is daideonna agus a
ngarmhic is gariníonacha, agus an grá idir fear céile agus bean chéile.
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Cineálacha Difriúla Grá

Naisc idir Baile is Scoil

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, cabhróimid leis na páistí féachaint ar chineálacha difriúla grá agus cairdis. Tá cairdeas
an-tábhachtach dár bpáistí. Cabhróimid leo cairdis a thuiscint agus a thuiscint gur féidir leo athrú
thar am.
D’fhéadfadh sibh labhairt faoi:
▲ Athruithe i gcairde nuair a aistríonn bhur mac nó iníon scoil nó teach.
▲ Cineálacha difriúla grá a bhraitheann bhur bpáiste - laistigh den teaghlach agus in
áiteanna eile.
▲ Cad is cara maith ann - ag glacadh le héagsúlacht
a chéile agus ag léiriú measa uirthi sin.

Cabhraíonn
cairde linn
fás agus
maireachtáil
le daoine eile.

I measc nithe ar mhaith libh iad a dhéanamh, b’fhéidir, áirítear:
▲ Féachaint ar ghrianghraif ar mór agaibh nó ag bhur bpáiste iad.
▲ Féachaint ar ghrianghraif de laethanta breithe, laethanta saoire nó amanta tábhachtacha
eile agus labhairt faoi cé chomh speisialta a bhraith sibh nó a bhraith bhur bpáiste.
▲ Labhairt faoi bhronntanais a thug bhur bpáiste daoibh nó faoi phictiúir a tharraing sé/sí
daoibh agus faoin áthas agus grá a bhraith sibh nuair a fuair sibh iad.
▲ Labhairt faoin gcaoi a bhfuil mothúcháin bhur bpáiste faoi phopréaltaí difriúil leis an
ngrá atá aige/aici do bhaill an teaghlaigh.
▲ Liosta a dhéanamh faoi cad is cara maith ann.

Tugann an grá
a bhraithimid inár
dteaghlach mothú
sábháilte dúinn.
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Téama 3

Téama

Teaghlaigh

3

Teaghlaigh
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na daltaí plé a dhéanamh ar an gcaoi
a bhfuil aonaid teaghlaigh difriúil agus ar an gcaoi inar féidir
coinbhleacht i dteaghlaigh a réiteach.
Rogha 1

Roghchlár Téamaí
Scéal:

Scéal Teaghlaigh Amháin

Labhraimís:

Faoin Scéal

Scéalta:

Teaghlaigh

Plé Ranga:

Teaghlaigh

Labhraimís:

Faoi Theaghlaigh

Grúp-Chinnteoireacht:

Cairt Teaghlaigh

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Plé Ranga:

Coinbhleacht a Réiteach

Rólghlacadh:

Cnámhscéalta Coinbhleachta

Gníomhaíocht Ealaíne:

Siombailí Teaghlaigh

Nóta ar Theaghlaigh
Glacann caidreamh teaghlaigh ról tábhachtach i saol gach duine. Cabhraíonn sé le páistí tuiscint
níos fearr ar a saol a fhorbairt. Tríd an aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, foghlaimíonn
páistí conas measúnú réalaíoch ar a gcumais agus a dteorainneacha a fhorbairt. Nuair a thugtar
gníomhaíochtaí do pháistí atá ceaptha chun iad a chur ag smaoineamh ar a gcaidreamh le daoine
eile cabhraítear leo iad féin agus an comhthéacs sóisialta ina maireann siad a thuiscint.
Ba chóir patrúin dhifriúla teaghlach a chur san áireamh agus ceacht á ullmhú ar an teaghlach. Ba
chóir don mhúinteoir ranga tuiscint do shuímh teaghlaigh ar leith na bpáistí a thaispeáint, lena
n-áirítear na páistí uchtaithe nó altrama. B’fhéidir go mbeadh gá le comhairliúchán le
tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le noirm chultúir agus creideamh reiligiúnach.
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Téama 3

Teaghlaigh

Rogha 1

Scéal:

Scéal:

Scéal Teaghlaigh Amháin

Labhraimís:

Faoin Scéal

Scéalta:

Teaghlaigh

Scéal Teaghlaigh Amháin

Insíonn an múinteoir an scéal seo a leanas don rang:
Mo Theaghlach
Fuair m’athair bás nuair a bhí mé ocht mbliana d’aois agus bhí mo bheirt dheartháireacha sé bliana
agus ceithre bliana d’aois ag an am. Bhí sé an-dian ar mo Mhamaí mar go raibh m’athair breoite ar
feadh tamaill fhada sula bhfuair sé bás. I dtosach báire, faoiseamh a bhí ann di nach raibh ar
Dhaidí fulaingt níos mó agus nár ghá dúinn é a fheiceáil chomh breoite sin a thuilleadh.
Gan athair a bheith againn ag baile bhíomar difriúil le cuid mhaith teaghlach mo chairde a raibh
beirt thuismitheoirí acu. Ar scoil bhí an chuma air go raibh Mamaí agus Daidí sna scéalta go léir a
léimis. Déaradh mo mhúinteoir gur Sár-Mhamaí a bhí agam mar go ndearna sí na rudaí go léir a
dhéanfadh máthair agus athair. Bhí an ceart aici. Sár-Mhamaí a bhí inti.
Bhí sé deacair orm toisc mé a bheith ar an bpáiste is sine sa teaghlach. Bhí an chuma air go mbítí
ag súil go gcabhróinnse níos mó, go mbeinn ní ba aibí agus go dtabharfainn dea-shampla do mo
dheartháireacha. Déarfaidís sin go raibh mé ‘an-tiarnúil’! Bhíodh easaontuithe againn mar a bheadh
ag aon deartháireacha ach réitíomar go léir le chéile ag deireadh an lae. Ag an am céanna, bhí an
t-ádh dearg liom. D’fhás mé suas i dteaghlach an-sona.

Labhraimís:

Faoin Scéal

Cuireann an múinteoir tús le plé ar an scéal:
▲

Ar scríobh mac nó iníon an scéal seo? Conas is eol duit?

▲

Cén fáth gur thug an múinteoir Sár-Mhamaí ar a M(h)amaí?

▲

Agus é/í ar an bpáiste is sine, cad é an rud ba dheacra dó/di?

▲

An bhfuil do thaithí ar an teaghlach cosúil nó difriúil leis seo?

▲

Conas a bhraith sé/sí, dar leat, nuair a fuair a (h)athair bás?

▲

Cén tslí ina raibh sé/sí difriúil lena c(h)airde ó cailleadh a (h)athair?

▲

Cén tslí, dar leat, ina raibh air/uirthi
(i)
(ii)
(iii)

bheith níos cabhraí
bheith aibí
dea-shampla a thabhairt dá d(h)eartháireacha?

Nóta don mhúinteoir:
Ar chúis amháin nó ar chúis eile fágtar cuid mhaith tuismitheoirí ina dtuismitheoirí aonair ag
baile. Tá sé tábhachtach go n-áirítear plé óna n-eascraítear tuiscint/meas ar na dúshláin a bhíonn
ag tuismitheoir aonair ar bhonn laethúil.
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Scéalta:

Téama 3

Teaghlaigh

Teaghlaigh

Déileálann na leabhair seo a leanas le cineálacha difriúla teaghlaigh agus suíomh teaghlaigh. Mar
mhalairt, b’fhéidir go mbeadh na daltaí in ann leabhair oiriúnacha atá léite acu a mholadh. Iarr
orthu moltaí a dhéanamh do leabharlann na scoile. Seiceáil go bhfuil na leabhair sin oiriúnach le
húsáid i do rang. Spreag na daltaí le plé a dhéanamh ar a bhfuil léite acu.
D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas a bheith úsáideach:
▲

Cén leabhar a bhí á léamh agat? Cé a scríobh é?

▲

Bhain an scéal le teaghlach amháin go príomha. Cérbh iad baill an teaghlaigh sin?

▲

Cad a tharla sa scéal?

▲

Cad a bheadh déanta agatsa?

▲

Cad a rinne baill an teaghlaigh?

▲

Cén chaoi a raibh an teaghlach sin cosúil le do theaghlach féin?

▲

Cén chaoi a raibh sé difriúil?

▲

Ar cheap tú gur léiriú fírinneach ar an saol an teaghlach sa scéal?

▲

Ar bhain tú taitneamh as an scéal?

The Trouble With Donovan Croft, scríte ag Bernard Ashley curtha i gcló ag Puffin
Nuair a chuirtear gnáth-phátrún an tsaol bun os cionn, tarlaíonn fadhbanna.
The Peppermint Pig, scríte ag Nina Bawden curtha i gcló ag Puffin
Cailleann Daidí a phost agus bíonn ar an gclann bogadh isteach le gaolta ach ní deireadh an tsaol é.
The Book of the Banshee, scríte ag Anne Fine curtha i gcló ag Puffin
Is tuairisceoir cogaidh é buachaill óg. A thigh féin an crioslach cogaidh. A thuismitheoirí agus a
dheirfiúr atá sna déaga atá in adharca a chéile. Scéal greannmhar.
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Teaghlaigh

Rogha 2
Plé Ranga:

Teaghlaigh

Labhraimís:

Faoi Theaghlaigh

Grúp-Chinnteoireacht:

Cairt Teaghlaigh

Plé Ranga:

Teaghlaigh

B’fhéidir go mbeadh an ceacht seo oiriúnach le linn na tréimhse díreach roimh Nollaig. B’fhéidir
nach gceiliúrann gach duine sa rang an fhéile sin. Tosaigh trí fhiafraí de na páistí faoi cheiliúradh
na Nollag ag baile. Tá a thraidisiúin féin ag gach teaghlach agus tá cosúlachtaí agus éagsúlachtaí
eatarthu. Mar mhalairt, tosaigh trí fhiafraí de na daltaí cá gcónaíonn siad agus cé mhéad duine a
chónaíonn leo.
D’fhéadfadh plé ar an iliomad aonad teaghlaigh a eascairt ó na pointí tosaigh sin - teaghlaigh le
duine fásta amháin nó níos mó, le páiste amháin nó níos mó, le páistí altrama, le páistí uchtaithe,
gan aon pháistí, teaghlach núicléach, mórtheaghlaigh, srl. Féadfaidh baill den rang léargais a
thabhairt ar conas a bhraitheann sé bheith mar dhuine de theaghlach mór, mar pháiste aonair, mar
pháiste uchtaithe, srl. Sa phlé ranga d’fhéadfaí iarraidh ar na daltaí comhrá a dhéanamh leis an
duine láimh leo, ag tabhairt ama dóibh chun labhairt agus aiseolas a fháil ar an gceist:
An aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas agus cad iad na cúiseanna le do fhreagra?
▲ Fásann an chuid is mó daoine suas i dteaghlach.
▲ Bíonn máthair agus athair ag gach páiste a shaolaítear agus b’fhéidir go mbeadh
deartháireacha agus deirfiúracha acu.
▲ Imríonn an teaghlach, cuma cé chomh beag nó mór atá sé, tionchar ar an bpáiste.
▲ Foghlaimíonn páistí déileáil le daoine sa tslí chéanna a bhfeiceann siad daoine timpeall
orthu ag déileáil le chéile.
Cad is teaghlach ann?
Pléann an múinteoir an cheist Cad is teaghlach ann? leis na daltaí. I measc na ngnéithe a
d’fhéadfaí a chlúdach áirítear:
▲ baill den ghrúpa teaghlaigh
▲ méid grúpa teaghlaigh
▲ raon aoise
▲ cad a nascann teaghlach le chéile
▲ cad a chomhroinneann teaghlaigh
▲ cad a bheadh i gcoitinn ag teaghlaigh - ainm, baile, cineál saoil, stair, nósanna,
traidisiúin, creideamh, luachanna, srl.
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Teaghlaigh

Roinntear an rang ina ghrúpaí beaga agus iarrtar ar gach grúpa ráiteas a scríobh a fhreagraíonn an
cheist Cad is teaghlach ann? Scríobhann gach grúpa a shainmhíniú ar leathanach mór agus cuirtear
iad sin ar taispeáint do gach duine. Faigheann an múinteoir agus na daltaí amach cad iad na pointí
i gcoitinn a dhéantar sna sainmhíniúcháin go léir. Scríobhtar na pointí sin ar an gclár dubh.
Áirítear ansin na pointí nach bhfuil i gcoitinn acu go léir. Le cúnamh ó na daltaí scríobhann an
múinteoir sainmhíniú ranga ar theaghlach, ag baint úsáide as a mhéad gnéithe is féidir gan aon
dúbailt a dhéanamh. Cuirtear na sainmhínithe sin i gcomparáid le ráitis bhunaidh na ndaltaí.
Fiafraítear de na daltaí an bhfuil siad sásta go ndeir an ráites ranga nua an méid a theastaigh
uathu a rá.
Cén fáth go bhfuil an teaghlach tábhachtach?
Soláthraíonn teaghlach grá, aire agus slándáil dá bhaill. Tugann sé aire agus cosaint do na daoine
óga agus nuashaolaithe, don mháthair atá ag iompar, do na baill shinsearacha, dóibh sin le
míchumas agus do dhaoine eile atá breoite. Féadfaidh teaghlach an méid seo a leanas a thabhairt:
teanga, saíocht na taithí, nósanna, traidisiúin agus creideamh. Féadfaidh teaghlach cabhrú le baill
óga na luachanna, dearcaí agus creidimh sin a scrúdú agus a fhorbairt.
Ón bplé sin feicfidh na daltaí roinnt cosúlachtaí atá mar bhonn den aonad teaghlaigh agus cuid de
na difríochtaí atá ann chomh maith.

Labhraimís:

Faoi Theaghlaigh

Baineann na ceisteanna seo a leanas le cuspóir an cheachta seo agus b’fheidir go mbeidís
úsáideach don phlé:
▲

Táimid i ndiaidh labhairt faoi theaghlaigh inniu. Cad tá foghlamtha agaibh?

▲

Cad is teaghlach ann? An bhfuil cineálacha difriúla teaghlaigh ann? Cén chaoi a bhfuil
siad difriúil?

▲

Bíonn tuairimí difriúla faoi rudaí ag baill teaghlaigh uaireanta. An féidir libh samplaí a
thabhairt faoi cad iad sin?

▲

Bíonn tuairimí difriúla ina gcúis le heasaontuithe uaireanta. An féidir libh samplaí a
thabhairt d’easaontuithe a d’fhéadfadh a bheith ann?

Ag tagairt do shampla réasúnta coitianta a thugann an rang, cuir na ceisteanna:
▲

Cad é an rud ceart le déanamh, dar libh?

▲

Cé hiad na daoine atá páirteach?

▲

Cad é dearcadh gach duine ar leith?

▲

Cad é an réiteach is fearr, chomh fada le gach duine atá páirteach?

▲

Cad é an réiteach is measa?

▲

Cén comhréiteach, más ann, a d’fhéadfadh gach duine a dhéanamh?

▲

An mbeadh gá le ‘déanamh suas’? (leithscéal a ghabháil, bheith maiteach, glacadh le
leithscéal)
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Teaghlaigh

Cairt Teaghlaigh

Is iad seo a leanas na céimeanna don ghrúpchinnteoireacht:
Iarrann an múinteoir ar na daltaí liosta treoirlínte a mholadh a chabhródh le saol an teaghlaigh.

1

Caitheann an rang ina iomláine tamall gairid ag glaoch tuairimí amach. Scríobhann an
múinteoir iad sin ar an gclár dubh. Scríobhtar gach tuairim síos.

2

Tugtar trí nó ceithre nóiméad do na daltaí chun trí threoirlíne a scríobh síos a mholfaidís, mar
dhaoine aonair, chun go rithfeadh an t-aonad teaghlaigh go réidh. Ba chóir é sin a dhéanamh
gan aon phlé chun go mbeidh an deis ag gach dalta cinneadh indibhidiúil a dhéanamh.

3

Ansin iarrtar orthu páirtí a aimsiú, go randamach nó duine éigin ar oibrigh siad leis/léi cheana.

4

Taispeánann gach dalta an liosta dá p(h)áirtí agus míníonn na cúiseanna leis na cinntí.

5

Iarrtar ar gach péire aontú ar chomhliosta de cheithre thuairim eatarthu ansin. D’fhéadfaidís
sin teacht ó na bunliostaí cinntí nó d’fhéadfadh gur tuairimí nua iad a eascraíonn ó phlé.

6

Má bhí rath ar na céimeanna roimhe seo, b’fhéidir gur mhaith leis an múinteoir iarraidh ar
gach péire dul isteach le grúpa eile chun grúpa ceathrair a dhéanamh. I ndiaidh dóibh a
dtuairimí a roinnt le chéile, caithfidh siad comhaontú ar shé mholadh eatarthu.

7

Má tá meas le bheith ag na páistí ar an ngníomhaíocht seo tá sé tábhachtach go bhfeiceann
siad torthaí a saothair. Mar sin, pléigh na cinntí a dtagtar orthu agus cuir ar taispeáint iad.

Ina theannta sin, pléigh leis na páistí an próiseas trínar thángthas ar na cinntí agus an bealach
inar réitíodh an coinbhleacht. Taispeáin na torthaí ar an gcaoi a réitíodh an coinbhleacht idir na
rannpháirtithe.

Nóta don mhúinteoir:
Tá sé seo mórán cosúil leis an obair a dhéantar faoin gCairt Seomra Ranga / Conradh Ranga.
Tá sé tábhachtach go léirítear tuairimí gach páiste sa Chairt.
Is féidir an Chairt Teaghlaigh a dhéanamh i gcomhar leis an mbaile agus cé go moltar Sciath
Teaghlaigh féadfaidh na daltaí a dtuairimí ón rang a thabhairt abhaile agus iad a áireamh sa Chairt
Teaghlaigh.
Ní mór éisteacht le tuairimí na dtuismitheoirí chomh maith agus ba chóir dóibh a áireamh cad tá
tábhachtach, dar leo.
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Teaghlaigh

Gníomhaíochtaí a Leanann

Plé Ranga:

Plé Ranga:

Coinbhleacht a Réiteach

Rólghlacadh:

Cnámhscéalta Coinbhleachta

Gníomhaíocht Ealaíne:

Siombailí Teaghlaigh

Coinbhleacht a Réiteach

Is é fócas na gníomhaíochta seo ná straitéisí féideartha réitithe coinbhleachta a chleachtadh.
Tuairiscíonn an múinteoir cnámhscéal de choinbhleacht teaghlaigh don rang ina iomláine ó na
rólghlacthaí liostaithe thíos. Nuair atá tuairisc ar an gcnámhscéal tugtha, fiafraigh de na páistí:
▲

Cé hiad na daoine atá páirteach?

▲

Cad é dearcadh gach duine ar leith?

▲

Cad é an réiteach is fearr a d’fhéadfadh a bheith ann ó gach dearcadh ar leith?

▲

Cén comhréiteach a d’fhéadfadh gach duine a dhéanamh?

▲

Cad é an réiteach ba mheasa a d’fhéadfadh a bheith ann?

▲

Cad a dhéanfása?

▲

An mbeadh gá le ‘déanamh suas’? (leithscéal a ghabháil, bheith maiteach, glacadh le
leithscéal)

Rólghlacadh:

Cnámhscéalta Coinbhleachta

Chun a dtuairimí a chur i ngníomhartha, roinntear an rang ina ghrúpaí beaga agus tugtar
cnámhscéal coinbhleachta do gach grúpa le machnamh a dhéanamh air agus réiteach féideartha a
rólghlacadh. Déanann an múinteoir monatóireacht ar an ngníomhaíocht go cúramach. Ní féidir leis
na daltaí an tasc a thugtar dóibh a athrú. Is féidir leis na daltaí iad féin a roghnú as a stuaim féin
do na róil ach chomh maith céanna féadfaidh dalta an rogha a dhéanamh gan páirt a ghlacadh
ann. Is féidir leis na daltaí sin an rólghlacadh a bhreithniú ina áit sin, ag éisteacht agus ag fiafraí
díobh féin:

•
•
•
•
•

An bhféadfadh sé sin tarlú dáiríre? Cén fáth?
Cad é an rud ab fhearr le déanamh sa suíomh ar leith?
Cad a tharlódh ansin dá ndéanfadh na daoine atá páirteach é sin?
An ann do bhealaí eile chun an fhadhb seo a réiteach?
Cén iarmhairt a bheadh acu sin?

Comhlánaíonn na daltaí an tasc agus déantar na réitigh a mheasúnú le ceisteanna mar seo:

•
•
•

Go ginearálta, cad é an bealach is fearr do bhaill teaghlaigh chun fadhbanna a réiteach?
Cad a chuireann cosc le fadhbanna a réiteach? Cén fáth?
Conas is féidir linn a chinntiú nach dtarlóidh na fadhbanna arís?
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Teaghlaigh

Rólghlacthaí
1

Imríonn Séan peil lena fhoireann i ndiaidh am tae. Iarrann Mamaí Shéin air bheith ag baile
roimh thitim na hoíche. Tá sé i ndiaidh a bheith déanach dhá thráthnóna as a chéile. Tá imní i
ndiaidh a bheith ar Mhamaí. Is cluiche tábhachtach é cluiche an lae amárach. Deir Mamaí
Shéin nach féidir muinín a chur ann, nach féidir leis dul. Ní díomá amháin atá ar Shéan.

2

Thóg Máire geansaí a deirféar ar iasacht gan chead. Stróic sí an mhuinchille. Deir Mamaí go
gcaithfidh sí a hairgead póca a shábháil chun ceann nua a cheannach dá deirfiúr. Tá pleananna
eile dá hairgead póca ag Máire, áfach!

3

Bíonn seomra Shéamais ina chíor thuathail i gcónaí. Deir a Mhamaí nach bhfuil cead aige dul
amach go dtí go gcuireann sé slacht air. Braitheann Séamas go bhfuil a sheomra chomh
míshlachtmhar sin go dtógfaidh sé míonna air é a shórtáil amach agus slacht a chur air. Ní
thaitníonn sé leis smaoineamh nach mbeadh cead aige dul amach ar feadh tréimhse chomh
fada sin!

4

Tá airgead tugtha do Shinéad dá lá breithe agus teastaíonn uaithi fáinne a chur ina srón.
Braitheann Mamaí go bhfuil sí ró-óg, go bhfuil sí tugtha d’ailléirgí, agus go bhféadfadh sé cur
isteach ar a srón. Níl cead ag páistí seodra a chaitheamh ina srón ar scoil. Deir Sinéad go
n-íocfaidh sí as an bpolladh lena hairgead póca agus nach gcaithfidh sí an seodra ar scoil.

5

Chuaigh Micheál go teach cara leis i ndiaidh scoile. I ndiaidh tae nuair a thosaíonn sé ar a
obair bhaile de ghnáth, cuimhníonn sé go bhfuil cluiche tábhachtach ar siúl ar an teilifís agus
go bhfuil an fhoireann is ansa leis ag imirt. Deir Daidí nach féidir leis féachaint ar an gcluiche
go dtí go bhfuil a obair bhaile críochnaithe. Tá an-díomá go deo ar Mhicheál.

6

Teastaíonn ó Cháit dul chuig an dioscó. Braitheann a máthair nach bhfuil an t-ionad don
dioscó oiriúnach dá haois. Dearbhaíonn Cáit go bhfuil a cairde go léir ag dul ann. I ndiaidh dá
máthair tuilleadh fiosraithe a dhéanamh faigheann sí amach nach bhfuil Cáit chun dul ann
lena cairde scoile ach go bhfuil sí chun dul ann lena cairde ón gclub cispheile agus go bhfuil
siad go léir 14 nó 15 bliana d’aois.
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Teaghlaigh

Siombailí Teaghlaigh

Labhair leis na páistí faoi shiombailí. Is foinse mhaith iad cártaí beannachta le haghaidh siombailí
d’fhéilte, laethanta breithe, ócáidí speisialta, srl.
Mar mhalairt, tá flúirse siombailí sa timpeallacht. Tugann siombailí ar ár n-éadaí treoracha níocháin
dúinn. Tá deilbhíní ag ríomhairí. Tá comharthaí bóthair ann agus faightear siombailí ar phainéal
ionstraimí gluaisteán agus inneall eile. Tá eochracha ag léarscáileanna a mhíníonn na siombailí a
úsáidtear orthu. Ach go háirithe faightear siombailí ar léarscáileanna turasóireachta a tharraingíonn
aird ar na saoráidí turasóireachta i gceantar.
Cad iad na siombailí a d’úsáidfí, b’fhéidir, chun a léiriú:
▲

conas a thaispeánann baill teaghlaigh dlúithe?

▲

conas a thaispeánann siad tacaíocht dá chéile?

▲

conas a réitíonn siad coinbhleacht?

▲

conas a léiríonn siad grá dá chéile?

▲

conas a fháiltíonn siad roimh dhaoine ina dteach?

Cad iad na luachanna a chomhroinneann an teaghlach?
Iarr ar na daltaí na siombailí a tharraingt a léireodh a dteaghlach féin i dtéarmaí an méid a bhí sa
cheacht deiridh.
Athdhearbhaigh do na páistí go bhfuil gach teaghlach uathúil agus go bhfuil luach ann féin ag
gach suíomh teaghlaigh.
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Teaghlaigh

Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang féachfaimid ar chineálacha difriúla teaghlaigh. Féachaimid chomh maith ar an gcaoi a
réitíonn teaghlaigh le chéile agus ar an gcaoi a réitíonn siad fadhbanna (réiteach coinbhleachta).
D’fhéadfadh sibh labhairt faoi:
▲

an chaoi inar féidir linn éisteacht le chéile i gceart

▲

an chaoi a gcabhraíonn an éisteacht linn dearcadh gach duine a thuiscint

▲

an chaoi inar féidir dearcaí difriúla a bheith againn agus réiteach le chéile i gcónaí

▲

cé leis a réitíonn bhur bpáiste sa teaghlach (aintín nó uncail, b’fhéidir)

▲

cén fáth go bhfuil an duine sin speisialta do bhur bpáiste.

Braithimid níos
dlúithe le chéile
inár dteaghlach
nuair a thógaimid
am chun éisteacht
le chéile

B’fhéidir gur mhaith libh labhairt faoin méid seo chomh maith:
▲

an chaoi a láimhsítear argóintí nó suímh dheacra in bhur dteaghlach

▲

bealaí eile ina bhféadfaí argóintí a láimhsiú.

Nuair a bhíonn
fadhb againn
inár dteaghlach
réitímid í trí …
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Sábháilteacht agus Sláinte

4 Sábháilteacht
agus Sláinte
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Sábháilteacht agus Sláinte

Téama

4

Sábháilteacht agus Sláinte
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na daltaí chun cód sláinte agus
sábháilteachta pearsanta a fhorbairt.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Scéal:

Suirbhé ar Dhea-Chleachtais Sláinte
agus Sábháilteachta

Cluiche:

Cluiche Boird Sábháilteachta

Labhraimís:

Faoi Shláinte agus Sábháilteacht

Sonraí Dialainne:

Nósanna Sláintiúla

Cinntí:

Roghanna Sláintiúla

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Ceacht Eolais:

Víris, Baictéir agus SEIF

Grúp-Obair:

Seachtain Itheacháin Shláintiúil
Oidis don Dea-Shláinte

Nóta ar Shábháilteacht Phearsanta
Tá OCG ina chuid thábhachtach den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), mar atá
chomh maith oideachas sa chosaint ar mhí-úsáid ar pháistí, oideachas in úsáid/mí-úsáid substaintí,
sa chothú agus i sláinteachas, srl. Tá ábhair ar fáil do scoileanna i gcuid mhaith de na réimsí seo
agus is féidir iad a úsáid chun an obair in OSPS agus OCG a chomhlánú.
Is minic a bhíonn páistí i suímh a d’fhéadfadh a bheith contúirteach. Leis an dúil atá acu i nithe
nua a scrúdú agus a thástáil, is minic nach dtuigeann siad na guaiseanna a ghabhann le
gnáthghníomhaíochtaí laethúla. Cuirtear béim ar an tsábháilteacht phearsanta do pháistí go minic
ag baile agus ar scoil i gcomhthéacs na gcontúirtí a bhaineann le trácht, uisce, tinte, substaintí,
ainmhithe, innealra feirme, leictreachas, scíth agus garthimpeallacht an pháiste.

164

4 Keeping Safe & healthy Irish:4 Keeping Safe & healthy Irish

14/07/2009

11:38

Page 165

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Téama 4

Sábháilteacht agus Sláinte

Rogha 1

Scéal:

Scéal:

Suirbhé ar Dhea-Chleachtais Sláinte
agus Sábháilteachta

Cluiche:

Cluiche Boird Sábháilteachta

Labhraimís:

Faoi Shláinte agus Sábháilteacht

Suirbhé ar Dhea-Chleachtais Sláinte
agus Sábháilteachta

Laistigh den rang, bunaigh leibhéal na gcleachtas dea-shláinte agus sláinteachais atá ag na páistí
trína gcur ag déanamh agallaimh ar a chéile, trí cheistneoirí a thabhairt amach nó trí lámha in
airde a thaispeáint. D’fhéadfaí blocghraif, bunachar sonraí, pí-chairteacha nó picteagraim a
cheapadh chun cuid de na sonraí a bhailítear a léiriú. D’fhéadfaí ceisteanna a chur faoi:
Am luí:

Líon uaireanta an chloig codlata a bhíonn ag na páistí gach oíche.

Bricfeasta:

An líon daoine a itheann gránach, tósta nó arán caiscín; a itheann
bricfeasta cócaireáilte; a ólann bainne/sú torthaí nó a itheann torthaí.

Fiacla:

An líon uaireanta a scuabann na páistí a bhfiacla: ar maidin, um
thráthnóna agus i ndiaidh béilte.

Smailceacha/
Deochanna:

An líon páistí a itheann milseáin agus brioscáin phrátaí agus a ólann
deochanna coipeacha gach lá.

Torthaí agus glasraí:

Na cineálacha torthaí agus glasraí a itheann na páistí gach lá.

Aclaíocht:

Na cineálacha aclaíochta a bhíonn ag na páistí gach lá.

Teilifís:

Na cláir a bhféachann na páistí orthu gach lá agus/nó gach seachtain.

Sláinteachas Pearsanta:

Níochán gach lá agus sóinseáil éadaí go rialta.

Grúp-Chinnteoireacht:
Cluiche:

Dea-Chleachtais Sláinte
agus Sláinteachais

Cluiche Boird Sábháilteachta

Treoracha
Tugtar cóip den chluiche boird sábháilteachta do gach páiste. Scríobhtar na suímh a d’fhéadfadh a
bheith míshábháilte ar phíosaí páipéir, filltear iad agus cuirtear i gcoimeádán iad. Piocann páiste
píosa amháin páipéir agus tugann don mhúinteoir é agus léann an múinteoir an suíomh
sábháilteachta don rang. Ní mór do na daltaí smaoineamh ar a mhéad cleachtas sábháilteachta is
féidir leo a bhaineann leis an suíomh sin a d’fhéadfadh a bheith míshábháilte. Tugtar samplaí de
shuímh a d’fhéadfadh a bheith míshábháilte ar an gcéad leathanach eile. Scríobhann na páistí
cleachtas sábháilteachta amháin i ngach bosca. Tabhair teorainn ama le haghaidh gach suímh.
Leantar de shuímh nua a phiocadh amach go dtí go sroicheann duine éigin an ‘baile’ go sábháilte
trí na cearnóga go léir a chomhlánú. Glaonn an chéad pháiste a shroicheann an baile BAILE. Lean
den chluiche le cóipeanna nua den chluiche boird sábháilteachta. Ag deireadh an chluiche cuir na
páistí ag roinnt na gcleachtas/réamhchúram sábháilteachta a scríobh siad ar a gcairteacha.
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Suímh a d’fhéadfadh a bheith míshábháilte

•
•
•
•
•

féinghrianadh
nimh a stóráil
stróinséir sa ghluaisteán
clais sadhlais
linn snámha

•
•
•
•
•

peil a imirt
rothaíocht
cnocadóireacht
innealra feirme

•
•
•
•

feighleoireacht leanaí
an chistin
stoirm
ar an bhfeirm

gluaisteán gan ghlasáil

Pléigh leis na páistí:
▲

Cad a d’fhoghlaim tú ón gcluiche a imirt?

▲

Ar chuir aon cheann de na réamhchúraim shábháilteachta iontas ort?

▲

An féidir leat smaoineamh ar thráth le déanaí nuair a bhí tú i gceann de na suímh sin?

▲

Cad tá foghlamtha agat a dhéanamh ar bhealach difriúil?

Labhraimís:

Faoi Shláinte agus Sláinteachas

Baineann na ceisteanna seo a leanas le cuspóir an cheachta agus is féidir iad a úsáid mar áiseanna
don phlé:
▲

Ar chuir aon rud a d’fhoghlaim tú faoi dhea-chleachtais sláinte agus sláinteachais iontas
ort?

▲

An dtugann tú, dar leat, aire mhaith do do chorp:
trí nósanna cearta itheacháin a chleachtadh?
trí dhóthain codlata a fháil?
trí dhóthain aclaíochta a dhéanamh?

▲

Conas a d’fhéadfá é sin a fheabhsú?

B’fhéidir go mbeadh sé oiriúnach labhairt i dtéarmaí rún pearsanta a dhéanamh maidir le nós
maireachtála sláintiúil.
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Rogha 2
Sonraí Dialainne:

Nósanna Sláintiúla

Cinntí:

Roghanna Sláintiúla

Sonraí Dialainne:

Nósanna Sláintiúla

Iarrtar ar dhaltaí dialann a choinneáil dá nósanna sláintiúla ar feadh seachtaine. D’fhéadfaí an
dialann a chur le chéile trí leathanaigh fhótachóipeáilte a thugtar amach sa rang a úsáid.
D’fhéadfadh sraith amháin leathanach a bheith deartha chun an t-am a chaitear ar
ghníomhaíochtaí éagsúla a léiriú m.sh.
codladh

•

•

aclaíocht

ag déanamh obair bhaile

•

ag caitheamh ama le tuismitheoirí

•

ag ligean scíthe

•

•

féachaint ar an teilifís

ar scoil

(gníomhaíochtaí sóisialta)

am le deartháireacha/deirfiúracha

•

am le cairde

D’fhéadfadh an dara sraith leathanach nósanna itheacháin na ndaltaí a léiriú. D’fhéadfaí iad sin a
roinnt ina n-amanta agus ina mbéilte, m.sh.
bricfeasta

•

lón

•

dinnéar

•

suipéar

•

smailceacha

I ndiaidh seachtain taifeadta, iarrtar ar na daltaí anailís a dhéanamh ar a n-iontrálacha sa dialann
agus iad a chomhroinnt sa rang. Is féidir leo é sin a dhéanamh ina bpéirí, i ngrúpaí beaga nó sa
rang ina iomláine. Féadfaidh an múinteoir an plé a spreagadh le ceisteanna mar:
▲

An raibh iontas ort leis an méid ama a chaith tú ar aon cheann de na gníomhaíochtaí
gach lá? Cén fáth?

▲

Conas a dhéanann d’aiste bia comparáid leis an aiste mholta bia? Is féidir cóip den
Phirimid Bia a thabhairt do gach dalta.
(Tá an Phirimid Bia le fáil ón Aonad um Chothú Sláinte i do Bhord Sláinte áitiúil.)

▲

Ar chuir an chomparáid sin iontas ort ar aon bhealach? Cén fáth?

Déantar nóta de dhea-chleachtas agus cuirtear chun cinn é. Mar cheacht a leanann, iarrtar ar na
daltaí na sonraí sa dialann atá bailithe acu a aistriú ina léaráid m.sh.

1

Pí-Chairt d’Am a Chaitear Gach Seachtain ar Ghníomhaíochtaí Sláintiúla

2

Pirimid Phearsanta Bia a Itheadh an tSeachtain Seo

Bunaithe ar an anailís fiafraítear de na daltaí:
Dá mbeifeá in ann dhá rún a dhéanamh i dtaca le do ghnáthamh agus nósanna
itheacháin laethúla/seachtainiúla a athrú , cad iad na rúin a dhéanfá?
Is féidir na rúin sin a iontráil sa dialann agus is féidir monatóireacht phearsanta a dhéanamh
orthu sna seachtainí a leanas.
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Roghanna Sláintiúla

Biachlár
Chun nósanna itheacháin sláintiúla na ndaltaí a spreagadh, agus chun a rúin a éascú, roinntear an
rang ina ghrúpaí beaga agus pleanálann gach grúpa biachlár réalaíoch le haghaidh seachtaine
amháin. Ba chóir tagairt a dhéanamh don Phirimid Bia agus ba chóir a chur san áireamh daltaí
nach n-itheann bia, daltaí ar imreoirí gníomhacha spóirt iad, srl. D’fhéadfadh plean simplí biachláir
a bheith mar seo a leanas:
Bricfeasta

Lón

Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

Dé Sathairn

Dé Domhnaigh

169

Dinnéar

Smailceacha

4 Keeping Safe & healthy Irish:4 Keeping Safe & healthy Irish

14/07/2009

11:38

Page 170

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Labhraimís:

Téama 4

Sábháilteacht agus Sláinte

Cé chomh furasta/deacair a bhí sé
Béile Cothrom a Phleanáil

Nósanna Sláinteachais
B’fhéidir go gcabhródh an scéal seo a leanas leis na daltaí smaoineamh faoina nósanna
sláinteachais:
Ba é a Chara é ina dhiaidh sin is eile.
Cairde cléibh a bhí i Séamas agus Maidhc. Dlúthchairde a bhí iontu tríd an mbunscoil ar fad agus
bhí siad ag freastal ar an meánscoil chéanna. Le déanaí, áfach, bhí sé tugtha faoi deara ag Maidhc
nach raibh sláinteachas pearsanta Shéamais go maith. An lá ba mheasa ná Dé hAoine, i ndiaidh
corpoideachais tráthnóna Déardaoin is dócha. Bhí an-náire ar Mhaidhc faoi Shéamas. Bhí daoine
eile á thabhairt faoi deara agus ag magadh faoi laistiar dá dhroim. Chuala sé duine amháin ag
caint faoi chostas barra gallúnaí. Níor thuig Séamas an bhrí a bhí leis an ráiteas. Ní raibh a fhios
ag Maidhc cad a dhéanfadh sé? B’fhéidir go n-inseodh sé dó faoi, nár chara é ina dhiaidh sin is
eile? Ach conas a d’ardódh sé an t-ábhar? Sholáthair an múinteoir an deis idéalach. Bhí an rang le
rud éigin a dhéanamh faoi shláinte agus sláinteachas an lá dár gcionn. Bhí a fhios ag Maidhc go
gcaithfeadh sé rud éigin a rá roimh ré nó go ndíreofaí caint ar Shéamas.
Ar an mbealach abhaile ón scoil d’ardaigh Maidhc an t-ábhar go héadromchroíoch. ‘Ar chuala tú go
ndúirt an múinteoir go mbeimis ag déanamh rud éigin ar shláinte agus sláinteachas amárach?’ a
d’fhiafraigh Maidhc. ‘Gan dabht gur chuala,’ a d’fhreagair Séamas, agus ionadh air faoin gceist. ‘Tá
sé faighte amach agam gur gá dom cith fholctha a ghlacadh cúpla uair sa tseachtain le linn na
seachtaine chomh maith leis an mórníochán seachtainiúil. Ba é Proinsias (deartháir mór Mhaidhc)
a dúirt liom go n-éirímid go léir níos allasúla de réir mar a fhásaimid suas.’ D’fhág Maidhc an
ráiteas mar sin, ag súil nach raibh aon ghortú cothaithe aige. ‘Tá an ceart agat. Tá sé tugtha faoi
deara agam go gcuireann níos mó allais le linn cluichí ach go háirithe san aimsir the. Déanaim
amach go leanfaidh mé do shampla, a Mhaidhc, agus go nglacfaidh mé níos mó cithfholcthaí le
linn na seachtaine,’ a d’fhreagair Séamas. Bhraith Micheál faoiseamh mór go raibh rud éigin ráite
aige. Ní raibh sé chomh deacair sin ina dhiaidh sin is eile!
▲

An dóigh leat gur ghlac Maidhc an cur chuige ceart don fhadhb?

▲

Cén fáth?

▲

Conas a bheifeá i ndiaidh freagairt dá mbeifeá i suíomh Mhichíl?

▲

Cén chomhairle a thabharfá do dhuine óg faoi dhea-chleachtas sláinteachais?

▲

Cén fáth go bhfuil fadhbanna sláinteachas ag Séamas, dar leat?

▲

Tá sé tábhachtach go dtuigtear an chúis. Cén fáth?

▲

Cén tslí ina mbeadh do fhreagairt difriúil dá dtuigfeá an chúis?
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Gníomhaíochtaí a Leanann

Ceacht Eolais:

Ceacht Eolais:

Víris, Baictéir agus SEIF

Grúp-Obair:

Seachtain Itheacháin Shláintiúil
Oidis don Dea-Shláinte

Víris, Baictéir agus SEIF

Víris
Ar tholg tú deilgneach riamh? Cad a tharla duit? Conas a mhothaigh tú? Cad a tharla do do chraiceann?
Cothaítear deilgneach le víreas. I measc galar eile a chothaítear le víris áirítear an gnáthshlaghdán,
fliú, bruitíneach, leicneach, bolgach, heipitíteas agus VEID. Ní féidir le víris maireachtáil leo féin.
Maireann siad laistigh de chealla beo. Tá víris níos lú ná baictéir fiú.
Baictéir
An bhfuair tú nimhiú ó bhia riamh? Cad a tharla duit? Conas a mhothaigh tú?
Cothaítear nimhiú ó bhia le baictéir. Ní féidir baictéir a fheiceáil ach bealach micreascóip.
Cothaítear meath na bhfiacla agus galar na ngumaí le cineál difriúil baictéir a mhaireann i mbéal
duine. Tá baictéir san aer, san ithir sa ghairdín agus san uisce. Tá siad le fáil i do bholg, i do
shrón, i do bhéal agus ar do chraiceann agus i do chuid gruaige. Tá baictéir úsáideacha ann a
chabhraíonn chun cáis agus iógart agus cógas míochaine ar a dtugtar peinicillin a tháirgeadh. Ach
cothaítear galar agus ionfhabhtuithe le baictéir uaireanta, mar niúmóine, ionfhabhtuithe scornaigh,
neascóidí agus goiríní.
Conas a leatar víris agus baictéir?
Leatar víris agus baictéir (a dtugann saineolaithe miocróib orthu agus a dtugann an chuid is mó
daoine geirmeacha orthu) ar chúig phríomhbhealach.
Tríd an Aer
Is féidir le baictéir taisteal tríd an aer. Le sraoth is féidir na milliúin miocrób bídeach a sheoladh
tríd an aer.
Le Tadhall Coirp
Seoltar vearúcaí ó dhuine go duine sa tslí seo, .i. siúl cosnocht i limistéir chithfholctha nó i
seomraí feistis.
I mbia
Is minic a fhaightear baictéir i mbia cóicearáilte agus amh. Nuair a chócaireáiltear bia go maith
faightear réidh leis an gcuid is mó de na baictéir dhíobhálacha.
Ainmhithe agus Feithidí
Iompraíonn peataí, francaigh agus cuileanna baictéir.
Trí Uisce
Is fadhb í seo a bhaineann le tíortha an Tríú Domhan den chuid is mó, áit a mbeadh daoine ag brath
ar uisce díreach amach ó thobar nó abhainn. Ní dhéantar an t-uisce a scagadh mar a dhéantar anseo.
Conas a dhéanann an corp é féin a chosaint?
Tá cosaintí nádúrtha ag an gcorp chun ionfhabhtú a chosc. An féidir leat smaoineamh ar na
cosaintí sin? m.sh. feidhmíonn ár gcraiceann mar bhacainn; scuabann na fabhráin dusta agus
geirmeacha leo; maraíonn seile inár mbéal baictéir; scriosann aigéid an bhoilg baictéir a fhaightear
i mbia agus in uisce.
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Cad iad cosaintí eile an choirp a bhfuil tú ar an eolas fúthu?
Glanann deora earraí coimhthíocha, coinníonn allas gnáth-theocht an choirp, insíonn pian duit go
bhfuil gortú nó ionfhabhtú ann agus glanann mún roinnt geirmeacha amach.
Déanann córas imdhíonachta an choirp víris agus baictéir a chomhrac agus cosnaíonn sé é ar
ghalair a chothaíonn siad. Is éard atá sa chóras imdhíonachta ná milliúin ceall de chineálacha
difriúla. Maraíonn cuid díobh sin geirmeacha ionsaitheacha agus tugtar fuilchealla bána orthu.
Iompraítear timpeall an choirp san fhuil iad.
Maraíonn cealla difriúla geirmeacha trína dtimpeallú agus iad a shlogadh. Déanann an corp
ceimiceáin chomh maith ar a dtugtar antaibheathaigh. Iompraítear fuilchealla bána agus
antaibheathaigh araon timpeall an choirp i sruth na fola. Sa tslí sin, nuair a thadlaíonn siad le
geirmeacha ionsaitheacha ionsaíonn siad agus scriosann siad iad.
Conas is féidir an corp a chosaint?
Tá roinnt galar ann, a chothaítear le víris mar an mbruitíneach, nach féidir leat iad a tholgadh ach
uair amháin le linn do shaoil. An chéad uair a fhorbraíonn an bhruitíneach, déanann an corp
antaibheathaigh chun an corp a chosaint uirthi. Ar théarnamh, cuimhníonn an corp ar an gcaoi a
ndearna sé na hantaibheathaigh a chosain uirthi an uair dheireanach. Má thagann an víreas arís,
déanann an corp na hantaibheathaigh chomh pras sin go scriosann siad an víreas i ngan fhios don
duine fiú. Ar an drochuair, bíonn na víris a chothaíonn slaghdáin agus an fliú ag síorathrú agus
mar sin ní aithníonn an corp iad agus ní mór an próiseas a dhéanamh as an nua arís gach uair.
Vacsaíniú
Nuair a bhíonn vacsaíniú mar MMR (an bhruitíneach, leicneach agus an bhruitíneach dhearg) agat
déantar méid fíorbheag den víreas a instealladh i do chorp. Déanann do chorp antaibheathaigh
ansin chun na galair a chomhrac agus cuireann ar do chumas bheith imdhíonach ar na galair.
Ní hamháin gur breoiteachtaí míthaitneamhacha iad an bhruitíneach, leicneach agus an
bhruitíneach dhearg ach is féidir iarmhairtí fíorthroma a bheith acu i roinnt cásanna.
I gcásanna troma den bhruitíneach táthar i ndiaidh páistí a fhágáil dall, bodhar nó le míchumas
éigin eile. Má tholgann bean leicneach sa chéad dá sheachtain déag den toircheas is féidir
damáiste a dhéanamh do chroí, radharc nó éisteacht an bhabaí.
Conas is féidir leat leathadh galar a chosc?
Leatar cuid mhaith galar trí thadhall le faecas (cac) nó fual (mún). Tá sé an-tábhachtach go níonn
tú do lámha i gceart i ndiaidh duit a bheith ag an leithreas.
Leathann cuileanna galar. Ní mór bia a choinneáil clúdaithe.
Is féidir le peataí galair a leathadh. Ná lig dóibh d’aghaidh a leadhbadh. Tabhair babhla ar leith
dóibh chun ithe uaidh. Nigh do lámha i ndiaidh duit bheith ag súgradh leo. Nigh do lámha i
ndiaidh tráidirí bruscair cait a fholmhú.
Ceann de na bealaí ina bhféadfadh páistí a bheith i mbaol heipitíteas nó VEID a tholgadh ná trí
thadhall fola.
Is féidir le geirmeacha iontráil sa chorp trí ghearrthacha agus scríobthaí. Coinnigh cumhdaithe iad.
‘Leatar galair le casacht agus sraothanna’. Clúdaigh do bhéal nuair a dhéanann tú casacht agus
úsáid ciarsúr póca nuair a ligeann tú sraoth.
Nóta don Mhúinteoir:
D’fhéadfaí an t-eolas sa cheacht seo a thabhairt trí fhístéip nó trí chuid de na leabhair léaráidí anmhaithe atá ar fáil go forleathan.
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SEIF
Eascraíonn SEIF (siondróm easpa imdhíonachta faighte) ó VEID (víreas easpa imdhóinachta daonna)
a ionsaíonn an córas imdhíonachta, rud a éascaíonn ionfhabhtuithe éagsúla a tholgadh. B’fhéidir
go mbeadh cuma shláintiúil ar dhaoine atá ionfhabhtaithe le VEID agus nach mbeadh a fhios acu
fiú go bhfuil siad ionfhabhtaithe, ach mar sin féin féadfaidh siad an víreas a thabhairt do dhaoine
eile.
Conas a thugtar VEID do dhaoine eile?
Tá ceithre bhealach atá cruthaithe ann inar féidir VEID a thabhairt ó dhuine go duine:

1

Leachtanna fola infhabhtaithe a sheoltar ó dhuine amháin go duine eile le linn caidrimh
chollaí nó le linn aistrithe fola.

2

Steallairí a chomhroinnt le duine ionfhabhtaithe.

3

Ó bhean ionfhabhtaithe atá ag iompar chuig a babaí.

4

Instealladh nó fuilaistriú nó aistriú fuiltáirgí a fhaightear ó dhuine ionfhabhtaithe.

Déanann an chuid is mó tíortha, m.sh. Éire, fuil a scagadh ionas go mbíonn an priacal maidir le
fuilaistriú a fháil ó dhuine ionfhabhtaithe laghdaithe go mór.

Grúp-Obair:

Oidis don Dea-Shláinte

Pleanáil seachtain bia shláintiúil le do rang. Spreag na páistí le lónta sláintiúla a thabhairt isteach.
Mar ghníomhaíocht chomhoibrithe d’fheádfaí iarraidh ar gach páiste cuid den ábhar seo a leanas a
thabhairt isteach:
Manglam torthaí simplí:
D’fhéadfaí iarraidh ar gach páiste dhá thoradh ar leith a thabhairt isteach: úlla, piorraí, bananaí,
mandairíní, fíonchaora, srl. I ngrúpaí d’fhéadfaidís iad a dhísliú agus a chumhdach le sú torthaí.
Bain úsáid as an deis seo chun dul siar ar chleachtais sláinteachais le linn bia a ullmhú.
D’fhéadfadh na daltaí an mhilseog torthaí atá déanta acu a thástáil ansin.
Spreag na páistí le triail a dhéanamh ag baile chun sailéid dhifriúla a dhéanamh. Le linn na
seachtaine sin cuireann na páistí síos ar na nithe atá ullmhaithe acu don chuid eile den rang.
Mar mhalairt, d’fhéadfadh na páistí líontaí sláintiúla do cheapairí a cheapadh
Eagraíonn Cumann Tuismitheoirí na scoile taispeántais chócaireachta do thuismitheoirí agus páistí
uaireanta mar chuid de Sheachtain Bia Shláintiúil. Mura bhfuil sé sin á dhéanamh cheana féin
b’fhéidir go molfá a leithéid don Chumann Tuismitheoirí.
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Sábháilteacht agus Sláinte

Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, cabhróimid leis na páistí foghlaim faoi bheith sábháilte agus sláintiúil. Beimid ag
labhairt faoi na topaicí seo a leanas sa rang agus b’fhéidir go labhróimis faoi:
▲

An bia ceart a ithe

▲

Ní go ceart agus go rialta

▲

Aclaíocht a dhéanamh agus dóthain codlata a fháil

▲

Lipéid ar channaí bia nó ar bhia pacáilte a léamh agus bianna a thabhairt faoi deara,
mar shaillte agus siúcra nach mbeifeá ag súil leo ann

▲

An chaoi ina guirtear ainmneacha ar shiúcra i bhfolach trí na focail ‘fruchtós, deaslós
agus glúcós’ a úsáid

▲

An chaoi ina gcabhrófar libh féin agus le bhur bpáiste bheith sláintiúil má itheann
sibh an-chuid glasraí agus torthaí

Nuair a ghlactar
an t-am chun
bricfeasta maith a
ithe cabhraítear leat
oibriú go maith i
rith an lae

B’fhéidir gur mhaith libh labhairt faoi:
▲

Sábháilteacht ag baile - gás, leictreachas, srl.

▲

Bheith cúramach le cógais

▲

An doras nó guthán a fhreagairt

▲

Sábháilteacht feirme nó cathrach - gluaisteáin, innill, srl.

▲

An úsáid cheart ba chóir a bhaint as substaintí ar leith m.sh. gliú

Sa rang, scrúdóimid víris, baictéir, srl., an chaoi a leatar iad agus an chaoi a dtroideann an corp
iad. Míneoimid chomh maith nach féidir leis an gcorp víris áirithe a throid chomh maith is a
throideann sé víris eile - mar shampla, nuair atá SEIF ag duine.

Is féidir libh
cabhrú le bhur bpáiste
mothú sábháilteachta a
chothú trí éisteacht lena
(h)ábhair eagla agus
imní i gcónaí
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5 Mothúcháin
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Téama

Mothúcháin

5

Mothúcháin
Aidhm: An cumas a thabhairt do na páistí mothúcháin a léiriú agus a
rialú ar bhealach cuí.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Labhraimís:

An chaoi a láimhsím mo
mhothúcháin láidre

Cluiche Meaitseála/Bileog Saothair: Mothúcháin agus Léirithe

Rogha 2
Cluiche:

Mothúcháin

Labhraimís:

An chaoi a n-imríonn gníomhartha
tionchar ar mhothúcháin

Scéal:

An Suíomh Céanna – Mothúcháin
Dhifriúla

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Siombail dár Mothúcháin

Nóta ar Mhothúcháin
Is cuid fhíorthábhachtach agus chasta de thaithí páistí iad mothúcháin. Tá na mothúcháin a
ghabhann leis an taitneamh a bhaineann siad as an saol, na hathruithe ina saol agus na hamanta
struis agus scíthe, casta go maith. Chun go mbeadh an cumas ag na páistí na mothúcháin sin a
léiriú ar bhealach oiriúnach, ní mór dóibh a bheith ar an eolas fúthu, iad a admháil agus glacadh
leo agus a rialú.
Is éard atá san fheasacht mhothúcháin go n-aithníonn tú do chuid mothúchán féin chomh maith le
mothúcháin daoine eile. Nuair a ghlactar le mothúcháin tuigtear normáltacht mhothúcháin an
duine. Is éard atá i rialú mothúchán ná an cumas mothúcháin phearsanta a rialú agus déileáil leo
agus a bheith in ann iad a léiriú ar bhealaí atá inghlactha agus oiriúnach go sóisialta. Is mór an
buntáiste d’fhorbairt shláintiúil an pháiste é nuair a fhoghlaimíonn sé/sí faoi mhothúcháin.
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Mothúcháin

Obair ullmhúcháin
Roinnt laethanta roimh an gceacht, iarr ar na páistí ócáidí a aithint nuair a bhraith siad
mothúchán láidir m.sh. fearg. D’fhéadfaidís roinnt abairtí a scríobh faoi na hócáidí sin ina
ndialann.

Rogha 1
Labhraimís:

An chaoi a láimhsím mo
mhothúcháin láidre

Cluiche Meaitseála/Bileog Saothair: Mothúcháin agus Léirithe

Labhraimís:

An chaoi a láimhsím mo mhothúcháin láidre

Roghnaíonn na páistí páirtí agus roinneann siad a dtaithí ar mhothúcháin láidre le chéile, ag
tagairt don mhéid atá scríofa acu ina ndialanna (féach obair ullmhúcháin). I ndiaidh roinnt
nóiméad cuireann an múinteoir na ceisteanna seo a leanas:
▲

An raibh sé furasta/deacair ort an mothúchán a ainmniú?

▲

Cad a rinne tú nuair a bhí an mothúchán sin agat?

▲

Cad ab fhearr leat a dhéanamh?

▲

Cad é an rud ab oiriúnaí a d’fhéadfaí a dhéanamh?

I bpéirí arís, pléigh na ceisteanna a d’ardaigh an rang.

Cluiche Meaitseála/
Bileog Saothair:
Mothúcháin agus Léirithe
Tugtar an bhileog saothair An chaoi a léirítear Mothúcháin do gach páiste. Oibríonn na páistí i
ngrúpaí de thriúr, ag meaitseáil gach mothúcháin le bealach oiriúnach chun an mothúchán sin a
léiriú.
Nuair atá sé sin déanta iarrtar ar na páistí suí i gciorcal agus glaonn gach duine, ar a s(h)eal,
mothúchán amháin amach agus deir conas a d’fhéadfaí é a léiriú. Is féidir dul tríd an liosta san ord
a thugtar i dtosach agus ansin arís go córasach nó trí rogha randamach. Féadfaidh an múinteoir an
ciorcal ranga a stopadh le haghaidh tuilleadh plé, eolais nó soiléirithe:
An chéad dalta:

Nuair atá áthas ar dhaoine déanann siad meangadh gáire.

An dara dalta:

Nuair atá brón ar dhaoine caoineann siad.

An múinteoir:

An gcaoineann daoine i gcónaí nuair atá brón orthu? Cad eile a d’fhéadfaidís a
dhéanamh?

An tríú dalta:

Leanann an nós imeachta …

Nuair atá an ciorcal ranga críochnaithe spreagann an múinteoir plé breise faoi mhothúcháin a
léiriú:
Conas a chinn tú ar an gcaoi is fearr le gach mothúchán a léiriú?
Caithfidh na páistí a thuiscint go bhfuil mothúcháin láidre ar nós feirge an-sláintiúil uaireanta. Is é
an chaoi ina bhfreagraímid do na mothúcháin an rud is tábhachtaí. B’fhéidir go mbeadh sé
oiriúnach gan mothúchán a léiriú i suíomh ar leith agus déileáil leis níos faide anonn.
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Mothúcháin

Bileog Saothair
An chaoi a léirítear Mothúcháin
Mothúchán

Léiriú

Áthas

labhairt faoin am atá caite

Brón

labhairt le duine éigin

Sáraithe

meangadh gáire a dhéanamh

Buairt

athdhearbhú a fháil ó dhuine éigin

Eagla

cabhair a fháil chun déileáil leis an bhfadhb

Imní

caoineadh

Síochánta

scíth a ligean chun teannas a scaoileadh

Maoithneach

aclaíocht

Doilíosach

codladh/scíth

Corraithe

dul amach chun bualadh le daoine

Neirbhíseach

labhairt le cara a chuirfidh dea-ghiúmar ort

Fuinniúil

fanacht ciúin

Tuirse

análú go domhain, is féidir leat é a dhéanamh

Sóisialta

rud éigin is maith leat a dhéanamh, m.sh. léamh

Ar do shuaimhneas

dul áit éigin ina mbraitheann tú sábháilte

Teannasach

do mhothúchán a roinnt le cara
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Mothúcháin

Rogha 2

Cluiche:

Cluiche:

Mothúcháin

Labhraimís:

An chaoi a n-imríonn gníomhartha
tionchar ar mhothúcháin

Scéal:

An Suíomh Céanna –
Mothúcháin Dhifriúla

Mothúcháin

Suíonn an rang i gciorcal chun cluiche ‘measc suas iad’ a imirt. Iarrann an múinteoir ar na páistí
smaoineamh ar rud éigin a rinne duine éigin a ghoill orthu. Pléigh leis na páistí cén fáth nár chóir
dóibh an duine a ghoill orthu a ainmniú agus faigh comhaontú ina thaobh sin.
Tosaíonn an chéad pháiste tríd an méid seo a rá: Goilleadh orm nuair …
I ndiaidh go labhraíonn gach páiste aonair fiafraíonn an múinteoir ar bhraith éinne eile mar sin
riamh?
Claonann aon duine a bhraith mar sin a gceann.
Ag deireadh gach ciorcail ranga deir an múinteoir: Feicim ó chlaonadh na gceann go léir gur
bhraith sibh go léir an mothúchán céanna ag céim éigin. Sin FÍRIC 1 faoi mhothúcháin.

Bíonn an mothúchán céanna ag gach duine ag am éigin

Labhraimís:

An chaoi a n-imríonn gníomhartha
tionchar ar mhothúcháin

Le cabhair ón múinteoir ranga, déan liosta de na gníomhartha go léir a luadh agus an mothúchán a
chothaigh siad.
Cuir an liosta ar an gclár dubh faoi dhá cheannteideal Gníomh agus Mothúchán.
Ón méid atá scríofa againn is féidir a fheiceáil go n-imríonn gníomhartha daoine eile tionchar ar ár
mothúcháin. Ach an imríonn ár ngníomhartha tionchar ar mhothúcháin daoine eile? Pléigh go
gairid.
Iarrann an múinteoir ar an rang smaoineamh ar rud amháin a d’fhéadfaidís a dhéanamh a bhfuil a
fhios acu go gcuirfeadh sé isteach ar dhuine éigin. Iarr ar na páistí smaoineamh ar bhealach ina
bhféadfaidís an gníomh cur isteach a athrú. Faigh aiseolas. Tugann sé sin chuig FÍRIC 2 faoi
mhothúcháin sinn:

Imríonn ár ngníomhartha tionchar ar mhothúcháin
daoine eile ar bhealaí difriúla
An imríonn gníomh tionchar ar gach duine sa tslí chéanna? Pléigh go gairid.
D’fhéadfá tagairt do chuid de na gníomhartha atá scríofa ar an gclár dubh agus a thabhairt faoi
deara go bhféadfadh gníomh ar leith cur isteach ar dhuine amháin go mór agus nach mbeadh aon
tionchar aige ar dhuine eile.
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Mothúcháin

An Suíomh Céanna – Mothúcháin Dhifriúla

Scéal:
Lá amháin bhí na páistí ó rang a sé ag ithe lóin. Chlaon páiste os cionn na deisce agus dhoirt
deoch páiste eile de thaisme. Níorbh fhéidir le páiste amháin stopadh den gháire. Bhraith páiste
eile comhbhá agus rith chuig an doirteal chun ceirt thais a fháil chun an phraiseach a ghlanadh
suas. Bhraith páiste eile imníoch, bhí eagla air/uirthi go n-eascródh troid sa chlós ón tarlú. Bhí an
páiste ar leis/léi an deoch ar deargbhuile. Bhí an páiste a dhoirt an deoch an-leithscéalach.
Ceist:
▲

Cé aige a raibh an mothú oiriúnach/intuigthe anseo?

▲

Ar bhraith aon duine díobh slí ar leith faoi rud éigin nuair a bhraith gach duine eile rud
difriúil?

▲

Is cuid thábhacht den réiteach le daoine é nuair a thuigtear conas a mhothaíonn daoine
eile agus nuair a bhítear in ann freagairt ar bhealach cuí.

▲

Cén fáth go mbraithfeadh daoine ar bhealach difriúil faoin suíomh céanna?
Tugann sé sin go FÍRIC 3 faoi mhothúcháin sinn:

Féadfaidh mothúcháin dhifriúla a bheith ag daoine faoin suíomh
céanna agus iad a léiriú ar bhealach difriúil chomh maith
B’fhéidir go ndéanfaimis mothúcháin a shéanadh uaireanta mar go mbíonn náire nó eagla orainn.
Is cineál smachtaithe é nuair a shéantar mothúcháin. Féadfaidh sé a bheith ina chabhair mhór
bheith níos mó ar an eolas faoinár mothúcháin.
Sin FÍRIC 4 faoi mhothúcháin:

Tá sé an-tábhachtach go n-aithnímid ár mothúcháin
Gníomhaíocht a leanann:
Má tá Rogha 1 déanta agat iarr ar na páistí póstaer a tharraingt ina léirítear mothúchán amháin a
roghnaíonn siad. Má tá Rogha 2 déanta agat téigh siar ar na 4 fhíric faoi mhothúcháin sa cheacht.
Ina ngrúpaí, caithfidh na páistí póstaer bainteach a dhéanamh le cur ar taispeáint.
Iarrtar ar na páistí smaoineamh ar bhealach ina gcuirfidís mothúchán dearfach chun cinn i nduine
eile le linn na seachtaine. Ina bpéirí, pléann siad a n-idéanna agus cuireann siad i gcuimhne dá
chéile agus spreagann siad a chéile thar na laethanta beaga a leanas go dtí go mbíonn a bplean
déanta acu.
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Mothúcháin

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Gníomhaíocht Ealaíne:

Siombail dár Mothúcháin

Siombail dár Mothúcháin

B’fhéidir go mbeadh na páistí ar an eolas faoi choincheap na siombailí ó na ceachtanna roimhe.
Mura bhfuil, labhair leis na páistí faoi shiombailí. Is foinse mhaith iad cártaí beannachta le
haghaidh siombailí de chártaí Lá Fhéile Pádraig, cártaí Lá Fhéile Valaintín, cártaí na Cásca nó cártaí
laethanta breithe. Bheadh cártaí pósta agus cártaí ceiliúrtha cothroim lae ina bhfoinse mhaith don
ghníomhaíocht áirithe seo.
Mar mhalairt, tá flúirse siombailí sa timpeallacht. Tugann siombailí ar ár n-éadaí treoracha níocháin
dúinn. Tá deilbhíní ag ríomhairí. Tá comharthaí bóthair ann agus faightear siombailí ar phainéal
ionstraimí gluaisteán agus inneall eile. Tá eochracha ag léarscáileanna a mhíníonn na siombailí a
úsáidtear orthu. Ach go háirithe faightear siombailí ar léarscáileanna turasóireachta a tharraingíonn
aird ar na saoráidí turasóireachta i gceantar.
Pléigh leis an rang:
Cad iad na siombailí a d’úsáidfí chun cairdeas a léiriú?
I ndiaidh an phlé, iarr ar na páistí siombail a tharraingt a léireodh cairdeas dóibh. Mar mhalairt,
d’fhéadfá crochadán balla batik a dhéanamh le cur ar taispeáint sa seomra ranga. Teastóidh:
▲

rogha coinnle (d’fhéadfadh na daltaí iad sin a thabhairt isteach)

▲

saoráidí chun na coinnle a leá ina gcéir ghlé

▲

ábhar le haghaidh crochadáin balla

▲

seanscuaba péinte (tiubha)

▲

seaniarann

▲

bearta nuachtán

▲

dúch uisce fhuair (lean na treoracha ar an bpaicéad)

▲

salann

▲

seanbhabhla plaisteach

▲

lamhainní rubair

Iarr ar gach páiste, ar a s(h)eal, an tsiombail cairdis atá deartha aige/aici a tharraingt ar an ábhar.
Leáigh na coinnle go dtí go bhfuil an chéir ina leacht glé. Tá sé sin an-te agus ina fhoinse baoil do
na daltaí. Ag baint úsáide as scuaba péinte, oibríonn gach páiste an meascán céarach ina chruth
feadh líne pinn luaidhe dá siombail féin. Cuir ag obair i ngrúpaí beaga iad, á gcur ar an eolas i
gcónaí faoi na priacail. Tabhair am don tsiombail triomú. Déan ceirtlín den ábhar ionas go
scoilteann an chéir. Cuir an t-ábhar sa mheascán dúigh agus salainn (lean na treoracha ar an
bpaicéad). Lig don ábhar triomú. Cuir tiús maith nuachtáin ar an gclár iarnála. Cuir an t-ábhar ar a
bharr sin. Ansin cuir dhá nó trí leathanach ar bharr an ábhair. Iarnáil thairis sin. Leáfaidh an chéir,
ag fágáil na siombailí nochta arís. Nigh an t-ábhar ina aonar i níochán bogthe meaisín chun na
marcanna pinn luaidhe agus nuachtáin a bhaint. Cuir roinnt dorn lán salainn sa níochán chun nach
nglantar an dúch amach.
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, táimid ag súil le mothúcháin a scrúdú agus an chaoi ar féidir iad a léiriú agus a
láimhsiú. Is cuid thábhachtach d’fhorbairt bhur bpáiste é go bhfuil sé/sí in ann mothúcháin a
aithint agus a léiriú ar bhealach oiriúnach.
In éineacht le bhur bpáiste, d’fhéadfadh sibh labhairt faoi:
▲

Cad a dhéanann sibh féin agus bhur bpáiste nuair atá áthas, brón, fearg, srl. oraibh?

▲

Nuair atá áthas, brón, fearg, srl. ar dhaoine eile cad é an rud is maith libh agus nach
maith libh faoin tslí a léiríonn siad a mothúcháin?

▲

An fearr am a ghlacadh chun smaoineamh ar rud éigin sula ngníomhaíonn sibh? Cén
fáth?

Ní bhíonn
mothúcháin ceart ná
mícheart. Is é an rud a
dhéanaimid leo is
tábhachtaí
Is iad seo cuid de na ceisteanna ar mhaith
libh iad a fhiafraí, b’fhéidir, nuair a
labhraíonn sibh le bhur bpáiste faoin uair
a bhraith sé nó sí gortaithe:
▲

Cad a tharla?

▲

Ar chabhraigh éinne le bhur páiste mothú níos fearr faoi?

▲

An raibh a fhios ag an duine a ghortaigh bhur bpáiste go raibh sé nó sí i ndiaidh é/í a
ghortú?

▲

Ar smaoineamh maith é insint don duine faoi? Cén fáth?

▲

An féidir le bhur bpáiste smaoineamh ar thráth a bhféadfadh sé/sí cur isteach ar
dhuine éigin?

▲

Conas a d’fhéadfadh sé/sí a chinntiú nach dtarlódh sé sin arís?

Nuair atá brón
orm faighim
tacaíocht trí …
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Ag fás agus ag athrú

6 Ag fás agus ag athrú
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Téama 6

Téama

Ag fás agus ag athrú

6

Ag fás agus ag athrú
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na páistí feasacht ar na freagrachtaí a
ghabhann le fás suas a mhéadú.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Scéal:

Is iontach an rud é dul in aois.

Labhraimís:

Faoi Fhreagrachtaí

Cluiche:

Cén aois ba cheart a bheith agam?

Tionscadal Staire:

Óige go hAosacht trí na hAoiseanna

Measaimis:
nó
Scríobhaimis:

Ár nObair Féin
Féinbheathaisnéis Stairiúil

Tionscadal Tíreolaíochta:

Freagrachtaí in Éirinn agus i dTíortha eile

Measaimis:
nó
Scríobhaimis:

Ár nObair Féin

Rogha 2

Rogha 3

Deasghnátha chun deireadh na hóige a
cheiliúradh

Rogha 4
Tionscadal Taighde:

Scoil Iar-bhunoideachais

Measaimis:

Ár nObair Féin

Gníomhaíochtaí a Leanann
Labhraimís:

Faoi Athruithe

Gníomhaíocht Ealaíne:

Dóchais a Aimsiú
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Nóta ar Fhás agus Athrú
De réir mar a fhásann agus a athraíonn daoine óga bíonn siad ag súil le saoirse níos mó a bhaint
amach. Is cuid normálta é sin den fhás suas. Is cuid thábhachtach den churaclam OCG é go
bhfuilimid ar an eolas faoin gcaoi a n-athraíonn an fhreagracht de réir mar a fhásaimid agus go
dtuigimid é sin.
Sa téama seo tá an deis ag na páistí fás agus athrú a scrúdú agus a phlé trí na gníomhaíochtaí
agus tionscadail éagsúla a mholtar.
Ina theannta sin, tugtar deiseanna do na páistí taighde a dhéanamh ar an gcaoi a ndéantar
aosacht a cheiliúradh i gcultúir eile. Déanfaidh siad taighde ó dhearcadh stairiúil chomh maith ar
óige go haosacht agus b’fhéidir go gcuirfí iontas orthu a mhéad/laghad freagrachtaí a thugtaí do
pháistí san am atá caite.
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Ag fás agus ag athrú

Rogha 1

Scéal:

Scéal:

Is iontach an rud é dul in aois.

Labhraimís:

Faoi Fhreagrachtaí

Cluiche:

Cén aois ba cheart a bheith agam?

Is iontach an rud é dul in aois

‘Is iontach an rud é dul in aois’, a smaoinigh Rossa agus é ag feitheamh le bus 33B. ‘Is maith liom
go mór é bheith níos neamhspleáiche,’ a mheas sé, agus é ag déanamh meangadh gáire leis féin.
Tá Rossa dhá bhliain déag d’aois. Measann a mháthair, Deirdre, go bhfuil sé aosta a dhóthain chun
dul go teach a chara, Séan, ar an mbus ina aonar. Tá sí neirbhíseach go bhféadfadh rud éigin tarlú
do Rossa ach insíonn sí di féin gur gnáth-imní do thuismitheoir é sin agus í ag scaoileadh na
snaidhme ar a páistí beagán. Ina dhiaidh sin is eile, ní páiste é Rossa a thuilleadh, tá sé ag fás ina
fhear óg.
Fad atá Rossa ag feitheamh ag stad an bhus, stopann beirt chairde ranga leis in aice láimhe ar a
rothair. ‘An dtiocfaidh tú anuas ag an trá?’ a dúirt siad beirt le chéile. ‘Bhuel, bhí sé beartaithe
agam dul go … ach, maith go leor, cén fáth nach dtiocfainn?’ a d’fhreagair Rossa. D’imigh an triúr
acu leo i dtreo na trá le Rossa ar chúl rothair amháin.
Níos faide anonn an tráthnóna sin, freagraíonn Deirdre an guthán. ‘Bhíomar ag smaoineamh cad
faoi deara an mhoill ar Rossa? Tá Séan i ndiaidh an tráthnóna ar fad a chaitheamh ag feitheamh
leis,’ a d’fhiafraigh máthair Shéin, Eilís. ‘D’imigh sé leis chun an bus a fháil ar a dó a chlog agus
sin cúpla uair an chloig ó shin. Ní fhéadfadh sé an bus a chailliúint mar go mbeadh sé i ndiaidh
filleadh i bhfad ó shin. An dóigh leat go bhféadfadh sé an stad ag d’áitse a chailliúint?’ a
d’fhiafraigh Deirdre agus an-imní uirthi. ‘Ó, táim cinnte go bhfuil míniú an-simplí ann. Ach
seiceálfaidh mé an bealach ar eagla na heagla. Ná bíodh ró-imní ort go fóill!’ a dhearbhaigh Eilís.
Gan dabht, bhí an-imní nó anbhá ar Dheirdre anois. Ní fhéadfadh sí suí timpeall ag feitheamh go
mbuailfeadh an guthán. Tháinig na drochsmaointe go léir ‘b’fhéidir gur tharla … dó’ isteach ina
haigne. D’fhéadfadh aon ní tarlú, a cheap sí di féin.
Bhuail an guthán agus léim Deirdre chun é a fhreagairt agus dúirt ‘Dia duit’ go han-imníoch. ‘Is
oth liom a rá nach féidir liom é a fheiceáil aon áit, a Dheirdre,’ a thosaigh Eilís, nuair a chuala
Deirdre fuaim eochrach sa doras. Rossa a bhí ann …
Baineann an múinteoir úsáid as na ceisteanna seo a leanas chun an scéal a phlé leis na páistí:
▲

Cén fáth go raibh máthair Shéin chomh himníoch sin?

▲

An raibh ábhar imní ag Deirdre?

▲

Cad a cheap sí a bhí i ndiaidh tarlú?

▲

Cén riail ríthábhachtach a bhris Rossa?
(Comhaontaigh le do thuismitheoirí cá bhfuil do thriall.)

▲

An dóigh leat gur ghníomhaigh Rossa ar bhealach freagrach? Cén fáth?

▲

Ar chóir go mbeadh ar Rossa insint dá thuismitheoirí, nó teacht ar réiteach lena
thuismitheoirí faoi, cá bhfuil a thriall?
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Labhraimís:

Téama 6

Ag fás agus ag athrú

Faoi Fhreagrachtaí

Úsáideann an múinteoir na ceisteanna seo a leanas chun babhta tobsmaointeoireachta a dhéanamh
ar fhreagrachtaí leis na páistí:
▲

Cad is brí le bheith freagrach?

▲

An athraíonn ‘freagracht’ de réir mar a fhásaimid?

▲

Cén tslí?

▲

Cén fáth go n-athraíonn sí?

▲

Conas is féidir le daoine eile cabhrú linn bheith freagrach
(moladh, spreagadh, aitheantas)?

▲

Conas is féidir linn cabhrú lenár gcairde bheith freagrach?

▲

Cad a stopann sinn de bheith freagrach?

▲

Cad a stop Rossa de bheith freagrach?

Cluiche:

Cén aois ba cheart a bheith agam?

Scríobh gach ceist ar chárta. Scríobhtar freagra ceart gach ceiste láimh leis an gceist chuí. Cuirtear
gach cárta i gcoimeádán. Piocann páiste amháin cárta ón gcoimeádán agus iarrann an freagra ceart
ar gach páiste, ar a s(h)eal. Nuair a thugann páiste an freagra ceart tógann sé/sí cárta eile agus
cuireann an cheist atá scríofa ar an gcárta sin ar na páistí. Leantar den chluiche go dtí go bhfuil
na cártaí go léir tógtha amach as an gcoimeádán agus na ceisteanna go léir freagartha.
Cluiche: Cén aois ba cheart a bheith agam chun …?

• vótáil (18)
• seasamh don Uachtaránacht (35)
• post páirtaimseartha a fháil (15)
• an scoil a fhágáil (15)
• gluaisteán a thiomáint (17)
• pósadh (16)
• eitleán a eitilt (17)
• dul san arm (17)
• dul go príosún aosach (18)
• alcól a cheannach ó shiopa

• toitíní a cheannach (16)
• fuil a thabhairt (18)
• ticéad Crannchuir Náisiúnta a cheannach (18)
• orgáin a thabhairt suas le haghaidh
trasphlandála (18)

• feighleoireacht leanaí a dhéanamh (14)
• suí ar ghiúiré (18)
• gluaisrothar a thiomáint (16)
• seasamh do thoghcháin áitiúla (18)
• do phas féin a fháil
(ón uair a shaolaítear thú)

eischeadúnais (18)

• ól i dteach tábhairne (18)

• seasamh don Dáil (21)

Conclúid
Anseo in Éirinn, sna seacht mbliana idir do 14ú lá breithe agus do 21ú lá breithe tugtar
freagrachtaí aosachta duit go forchéimneach.
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Ag fás agus ag athrú

Rogha 2

Stair:

Tionscadal Staire:

Óige go hAosacht trí na hAoiseanna

Measaimis:
nó
Scríobhaimis:

Ár nObair Féin
Féinbheathaisnéis Stairiúil

Óige go hAosacht trí na hAoiseanna

Pleanálann an múinteoir agus an rang chun dul i mbun tionscadail ina ndéantar taighde ar shaol
páistí i réanna éagsúla staire. Taispeánann an téama foriomlán an dul chun cinn ó óige trí
ógántacht go haosacht.
Chun athrá a sheachaint agus chun cróineolaíocht a fháil b’fhéidir go gcomhaontódh an múinteoir
agus an rang ar an obair a fhoroinnt i dtéarmaí réanna stairiúla m.sh. an séú haois déag, an naoú
haois déag, roimh an gCéad Chogadh Domhanda.
D’fhéadfaí gach grúpa a spreagadh lena gcur chuige don obair a phleanáil trí fhoroinnt ina réimsí
mar thaighde, taifeadadh, obair scríofa, léaráidí, cur i láthair, srl.
D’fhéadfadh an múinteoir samplaí de thopaicí a sholáthar ar mhian leis na grúpaí iad a fhorbairt,
b’fhéidir.
Saol páistí
Ionchas saoil. Dálaí maireachtála. Aiste bia. Galair. Éadaí.
Oideachas páistí
Cé a fuair oideachas? Aicme shóisialta. Inscne. Aois.
Páistí agus obair
Obair ag baile. Obair i monarchana. Obair talmhaíochta.
Dlíthe fostaíochta? Ullmhúchán le haghaidh oibre/ceirde. Printíseachtaí.
Páistí agus súgradh
Cluichí. Leabhair. Bréagáin. Féilte.
Idirthréimhsí saoil
Ógántacht. Ullmhúchán don phósadh. Cleamhnais. Idirthréimhsí a dhéantar a cheiliúradh laistigh
de thraidisiúin chultúir agus chreidimh éagsúla.
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Measaimis:

Téama 6

Ag fás agus ag athrú

Ár nObair Féin

Measúnú Tionscadail
B’fhéidir go mbeadh sé úsáideach dá ndéanfadh na páistí measúnú ar a n-obair féin. Sa tslí sin,
b’fhéidir go mbeadh tuiscint níos fearr ag an bpáiste ar mheasúnú an mhúinteora. Is eispéireas
luachmhar ann féin é má thugtar an cumas don pháiste foghlaim conas measúnú réalaíoch ar a
n-obair féin a dhéanamh. D’fhéadfaí na critéir seo a leanas a úsáid:

1

Ábhar
Scór as 20
Ar míníodh agus ar sainmhíníodh na topaicí go soiléir?
Ar soláthraíodh dóthain eolais chun pictiúr soiléir de shaol páiste sa ré roghnaithe a thabhairt?

2

Éagoitinne
Scór as 20
An iad d’fhocail féin atá sa tionscadal nó an bhfuil an chuma air go bhfuarthas an t-eolas
díreach as leabha(i)r a d’úsáid tú don taighde?

3

Cur i láthair
Scór as 20
Ar scríobh tú leis an bpeannaireacht is fearr atá agat?
An raibh dea-spásáil i do chuid oibre?
An raibh sí róphacáilte?
Bhí clúdach an tionscadail an-tábhachtach. An ndeachaigh do chlúdach i bhfeidhm ar an
measúnóir?

4

Léaráidí
Ar bhain tú dea-úsáid as pictiúir, líníochtaí nó grianghraif?

5

Cruinneas
Scór as 20
An raibh do chuid fíoras ceart nó ar athscríobh tú an stair?
Ar cuimhin leat lánstadanna agus ceannlitreacha nuair a theastaigh siad?
An raibh do litriú ceart?

Scór Iomlán

Scór as 20

As 100

Is féidir leis an múinteoir úsáid a bhaint as na ceisteanna seo a leanas chun an obair tionscadail a
phlé leis na páistí:
▲ Ar bhain tú taitneamh as an obair?
▲ Dá n-iarrfaí ort tionscadal eile a dhéanamh an dtabharfá faoi ar bhealach difriúil?
▲ Cad iad na gnéithe den taighde a rinne tú a bhí ar an ábhar is deacra le críochnú?
▲ Cad é an t-eolas a chuir iontas ort?
Nóta don Mhúinteoir: Tá sé tábhachtach go ndéantar gníomhaíocht a leanann chun a fháil amach
conas a rinne na páistí a n-obair a mheasúnú, ach go háirithe iad sin a mharcáil iad féin go ródhocht.

Labhraimís:

Féinbheathaisnéis Stairiúil

Scríobhann na páistí féinbheathaisnéis páiste atá 11 nó 12 bhliain d’aois ag tráth áirithe sa stair, m.sh.
▲ Seoirse is ainm dom. Táim 12 bhliain d’aois. Saolaíodh i 1900 mé.
▲ Peig is ainm dom. Táim 12 bhliain d’aois. Saolaíodh i 1800 mé.
▲ Séadna is ainm dom. Táim 12 bhliain d’aois. Saolaíodh i 1500 mé.
D’fhéadfaí dátaí a roghnú a chomhtharlódh le topaic a bheadh á clúdach ag na páistí le linn ranga
staire cheana féin. D’fheádfadh na páistí na féinbheathaisnéisí a léamh don rang agus ceisteanna
orthu a fhreagairt nó d’fhéadfaí na féinbheathaisnéisí a chur timpeall an ranga.
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Rogha 3
Tionscadal Tíreolaíochta:

Freagrachtaí in Éirinn agus i dTíortha eile

Measaimis:
nó
Scríobhaimis:

Ár nObair Féin
Deasghnátha chun deireadh na hóige a
cheiliúradh

Tionscadal Tíreolaíochta: Freagrachtaí in Éirinn agus i
dTíortha eile
Is féidir leis an múinteoir agus an rang tionscadal a phleanáil, ag déanamh comparáide agus ag
léiriú conas a dhéileáiltear le páistí i gcultúir eile.
Cinnfidh an Plean Tionscadail ar an gcaoi a bhfuiltear leis an obair a dhéanamh:
Cuir i gcomparáid agus i gcontrárthacht le chéile an chaoi a nglacann daoine óga le freagrachtaí
in Éirinn agus i dtíortha eile, idir an ceathrú haois déag agus an t-aonú haois is fiche.
D’fhéadfadh an múinteoir samplaí a sholáthar de thopaicí ar mian leis na grúpaí iad a fhorbairt:
▲ Cearta vótála
▲ Iarrthóir ar thoghchán don Rialtas/d’Uachtaránacht
▲ Intofacht ag ocht mbliana déag d’aois m.sh. le fuil a dheonú
▲ Ceadúnas chun tiomáint/eitilt
▲ Fostaíocht.
Is féidir topaic a leithdháileadh ar dhaoine aonair agus/nó grúpaí daltaí, bunaithe ar thíortha
roghnaithe.
Is féidir topaicí a fhoroinnt ina réimsí taisc a thugtar do dhaoine aonair agus/nó grúpaí ansin,
m.sh. taighde, taifeadadh, obair scríofa, léaráidí, cur i láthair, srl.
Féadfaidh saor-rogha a bheith ann le gach dalta nó grúpa daltaí ag dul i mbun réimse nó gné a
thaitníonn leo.
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Ag fás agus ag athrú

Ár nObair Féin

D’fhéadfaí na critéir a thugtar faoin teideal seo i Rogha 2 a úsáid don tionscadal seo.

Scríobhaimis:

Deasghnátha chun deireadh
na hóige a cheiliúradh

Deireadh na hÓige
I gcultúir eile, féachtar ar dhaoine óga mar dhaoine aosta nuair a shroicheann siad na déaga
luatha. Is minic a fhéachtar ar pháiste ina s(h)ochaí mar dhuine fásta díreach i ndiaidh ócáide
ceiliúrtha agus deasghnátha.
Tugann andúchasaigh New South Wales, an Astráil, ainm nua ar a bhfir óga chun an t-athrú
drámata seo ó bhuachaill go fear a shiombalú. Níos drámataí fós baintear amach ceann d’fhiacla an
bhuachalla sa cheiliúradh. Creideann an tréad go maraíonn spiorad an buachaill agus go dtugann sé
beatha ar ais dó mar fhear agus go mbaineann sé fiacail amach sa phróiseas.
Cad iad na deasghnátha a shiombalaíonn deireadh na hóige i do chultúr féin? m.sh. Comhneartú,
Bar-Mitzvah (buachaillí), Bat-Mitzvah (cailíní).
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Rogha 4
Tionscadal Taighde:

Scoil Iar-bhunoideachais

Measaimis:

Ár nObair Féin

Tionscadal Taighde: Scoil Iar-bhunoideachais
Bain leas as suim na ndaltaí sa scoil nua iar-bhunoideachais ar a bhfreastalóidh siad i Meán
Fómhair. Iarr orthu tionscadal a dhéanamh air. Inis go bhféadfadh roinnt daltaí ón scoil sin a
bheith ina bhfoinse mhaith eolais. Déanann ball d’fhoireann múinteoireachta scoile
iar-bhunoideachais idirchaidreamh leis na bunscoileanna sa cheantar. D’fhéadfaí iarraidh air/uirthi
sin cuairt a thabhairt ar an mbunscoil agus cabhrú leis na freagraí. D’fhéadfadh turas ar an scoil a
bheith ina rogha chomh maith.
D’fhéadfá Conradh Tionscadail a cheapadh mar seo a leanas. Is freagracht é glacadh ort féin
conradh a chomhlánú. Má sholáthraítear conradh tugtar deis phraiticiúil do na daltaí freagracht a
ghlacadh. Tá comhlánú an chonartha cúiteach don pháiste.
Conradh Tionscadail

1

Déanfaidh mé tionscadal faoi ___________________________________________

2

Bainfidh mé úsáid as cuid den mhéid seo a leanas don taighde: leabhair ón leabharlann
áitiúil, ó scoil agus ón mbaile in éineacht le hirisí, nuachtáin agus bróisiúir.

3

Nuair atá eolas ar an topaic bailithe agam, comhroinnfidh mé le mo mhúinteoir agus le mo
chairde ranga é trí ‘leabhar’ ar an ábhar a scríobh agus a léiriú, rud a léifidh mé don rang.

4

Roghnóidh mé cúig fhocal speisialta a aimsím le linn an taighde, liostóidh mé iad lena mbrí
agus foghlaimeoidh mé conas iad a litriú.

5

Scríobhfaidh mé cúig cheist faoin tionscadal a bheidh le freagairt ag an rang.

6

Nuair atá an tionscadal críochnaithe agam, aimseoidh mé an bhileog measúnaithe, agus
inseoidh mé cad a rinne mé go maith agus cad iad na rudaí a d’fhéadfainn a fheabhsú.

M’ainm:

___________________________________________

Dáta an chonartha:

___________________________________________

Dáta ar a gcríochnófar an tionscadal:

___________________________________________

Inisealacha an mhúinteora:

___________________________________________
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B’fhéidir go n-áireofaí an méid seo a leanas i dtreoirlínte an mhúinteora don tionscadal ar
scoil iar-bhunoideachais:
Tionscadal. Déan taighde ar do rogha scoile iar-bhunoideachais.
Eolas ginearálta
Ainm na scoile: ___________________________________________
An fáth go dtugtar an t-ainm sin uirthi: ___________________________________________
Seoladh na scoile: ___________________________________________

Tarraing léarscáil den cheantar áitiúil agus marcáil suíomh na scoile. Faigh an t-eolas seo a leanas
amach:
▲ Cad é an bealach agus an modh iompair chun scoile a bheidh ag an gcuid is mó
daoine?
▲ Cén bealach agus modh iompair chun scoile a bheidh agatsa?
▲ Cén líon daltaí a fhreastalaíonn ar an scoil?
▲ Cén líon daltaí atá sna ranganna?
▲ Cén líon múinteoirí atá ann?
▲ An scoil cailíní, scoil buachaillí nó scoil chomhoideachais í?
Amchlár
▲ Cén t-am a thosaíonn scoil ar maidin?
▲ Cathain a bhíonn am lóin ann? Cá fhad a bhíonn sé?
▲ Conas a chaitheann an chuid is mó daoine am lóin?
▲ Cén t-am a chríochnaíonn scoil um thráthnóna?
Pearsanra
▲ Cad é ainm an Phríomhoide?
▲ Cé hé/hí an leas-Phríomhoide?
▲ Cé hé/hí ceann na Chéad Bhliana?
▲ Cé hiad na baill foirne eile a mbuailfidh daltaí nua leo (rúnaí, airíoch, srl.)?
Ábhair/Gníomhaíochtaí Scoile
▲ Cad iad na hábhair a mhúintear?
▲ Cé acu díobh sin a bheidh ina n-ábhair nua don chuid is mó daltaí?
▲ Cad iad na hábhair a mhúintear i ndiaidh scoile?
▲ Cé mhéad duine as do rang a bheidh ag freastal ar an scoil seo?
▲ An bhfuil saoráid ríomhphoist/Idirlín ag an scoil?
▲ An bhfuil seomra ríomhaireachta ag an scoil?
▲ Cad iad na saoráidí spóirt atá ag an scoil? Cad iad na cluichí a imrítear i ndiaidh
scoile?
▲ An bhfuil cór/ceolfhoireann ag an scoil?
▲ An bhfuil comhairle daltaí ann?
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Eile
▲ Cad iad na cúiseanna gur roghnaigh tú an scoil seo?
▲ An bhfuil éide scoile ann? An bhféadfá cur síos uirthi nó í a tharraingt?
▲ An bhfuil armas nó mana ag an scoil? Má tá, cad é agus cad a chiallaíonn sé?
▲ Cad é an tuairim atá ag na daltaí i do rang faoin éide scoile?
▲ An bhfuil siopa scoile ann? Cad a dhíoltar ann?
▲ An bhfuil Cumann Tuismitheoirí ann?
▲ An bhfuil stair cháiliúil ag an scoil seo?
▲ An bhfuil cáil uirthi ar chúis éigin? An bhfuil aon daltaí cáiliúla i ndiaidh freastal
uirthi?
Nuair atá na tionscadail críochnaithe pléann an múinteoir a scoil iar-bhunoideachais nua leis na
páistí agus d’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas a bheith úsáideach:
▲ Faigh amach conas a mhothaíonn na daltaí roimh an aistriú.
▲ An bhfuil siad corraithe, eaglach nó neirbhíseach? Cén fáth?
▲ Cén tslí ina mbeidh an scoil seo difriúil leis an mbunscoil?
▲ Cad iad na buntáistí a bheidh ann thar an mbunscoil?
▲ An mbeidh aon mhíbhuntáistí ann?

Measaimis:

Ár nObair Féin

B’fhéidir go mbeadh sé úsáideach dá ndéanfadh na páistí measúnú ar a n-obair féin. Sa tslí sin,
b’fhéidir go mbeadh tuiscint níos fearr ag an bpáiste ar mheasúnú an mhúinteora. Is eispéireas
luachmhar ann féin é má thugtar an cumas don pháiste foghlaim conas measúnú réalaíoch ar a
n-obair féin a dhéanamh. D’fhéadfaí na critéir seo a leanas a úsáid:

1

Ábhar
Scór as 20
An bhfuil fianaise ann go ndearnadh dóthain taighde? (Ar leanadh treoirlínte an mhúinteora?)
Ar bhain tú leas as do threallús féin?
Ar fhreagair tú na ceisteanna seo a leanas?
Ainm na scoile? An chúis leis an ainm sin? Cad é seoladh na scoile?
Ar tharraing tú léarscáil den cheantar áitiúil agus ar mharcáil tú an scoil uirthi?
An bhfuair tú amach cén bealach agus cóir taistil chun scoile a úsáidfidh daoine?
Cé mhéad duine atá sa scoil agus cad iad na neaslíonta sna ranganna?
Cé mhéad múinteoir atá ann?
An scoil cailíní, scoil buachaillí nó scoil chomhoideachais í?
An bhfuil a fhios agat cén t-am a thosaíonn an scoil ar maidin agus a chríochnaíonn sí um thráthnóna?
Cén t-am agus cá fhád atá an sos lóin?
Cad é ainm an phríomhoide? Ainm an leas-phríomhoide? Ainm cheann na chéad bhliana?
An bhfuil rúnaí nó airíoch scoile ann? Cad is ainm dóibh?
Cad iad na hábhair a mhúintear? Cé acu de na hábhair sin a bheidh nua don chuid is mó daltaí?
Cad iad na hábhair a mhúintear i ndiaidh scoile? Cluichí? Drámaíocht?
Cé mhéad páirtí ranga de do chuid atá le freastal ar an scoil seo?
Cad iad na cúiseanna gur roghnaigh tú an scoil seo?
An bhfuil éide scoile ann? Ar chuir tú síos uirthi nó ar tharraing tú í?
Cad é an tuairim atá ag an rang faoin éide scoile seo?
An bhfuil siopa scoile ann? Cad a dhíoltar ann?
Conas a mhothaíonn an rang faoina scoil nua?
Cén tslí ina mbeidh an scoil seo difriúil leis an mbunscoil?
Cad iad na buntáistí agus míbhuntáistí a ghabhann le scoil iar-bhunoideachais?
An bhfuil stair cháiliúil ag an scoil seo?
An bhfuil cáil uirthi ar chúis éigin? An bhfuil aon daltaí cáiliúla i ndiaidh freastal uirthi?
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2

Scór as 20
Éagoitinne
An iad d’fhocail féin atá sa tionscadal nó an bhfuil an chuma air go bhfuarthas an t-eolas
díreach as leabha(i)r a d’úsáid tú don taighde?

3

Scór as 20
Cur i láthair
Ar scríobh tú leis an bpeannaireacht is fearr atá agat?
An raibh dea-spásáil i do chuid oibre? An raibh sí róphacáilte?
Bhí clúdach an tionscadail an-tábhachtach. An ndeachaigh do chlúdach i bhfeidhm ar an
measúnóir?

4

Léaráidí
Ar bhain tú dea-úsáid as pictiúir, líníochtaí nó grianghraif?

5

Cruinneas
Scór as 20
An raibh do chuid fíoras ceart nó ar athscríobh tú an stair?
Ar cuimhin leat lánstadanna agus ceannlitreacha nuair a theastaigh siad?
An raibh do litriú ceart?

Scór Iomlán

Scór as 20

As 100

Labhraimís
Gabh buíochas leo sin a ghlac páirt sa taighde.

•
•
•
•
•

Ar bhain tú taitneamh as an obair?
Cad a d’fhoghlaim tú ón taighde a rinne tú?
Dá n-iarrfaí ort tionscadal eile a dhéanamh an dtabharfá faoi ar bhealach difriúil?
Cad iad na gnéithe den taighde a rinne tú a bhí ar an ábhar is deacra le críochnú?
Cad é an t-eolas a chuir iontas ort?
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Labhraimís:

Faoi Athruithe

Gníomhaíocht Ealaíne:

Dóchais a Aimsiú

Labhraimís:

Faoi Athruithe

De réir chuspóir an cheachta seo d’fhéadfadh an múinteoir téama an fháis agus an athraithe a
fhorbairt le ceisteanna mar:
▲

Conas a bhraitheann tú faoi fhás suas?

▲

Cad iad na freagrachtaí a ghabhann le haosacht, dar leat?

▲

Cad iad na freagrachtaí a ghabhann le haosacht nach bhfuil oiriúnach do dhuine éigin ar
comhaois leat, dar leat?

▲

Cad is féidir leat a dhéanamh anois a chabhróidh leat leis na freagrachtaí a ghabhann le
haosacht?

▲

Cad iad na scileanna a d’fhoghlaimeofá, b’fhéidir?

▲

Cé a bheadh in ann cabhrú leat?

Gníomhaíocht Ealaíne:

Dóchais a Aimsiú

Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt ag baint úsáide as an téama "Dóchais a Aimsiú". Iarr orthu an
tús a chomhlánú leis an méid seo a leanas:
▲

Mo dhóchais don todhchaí

▲

Mo dhóchais do mo chaidreamh le mo theaghlach

▲

Mo dhóchais do mo chaidreamh le mo chairde

▲

Spriocanna pearsanta

▲

Uaillmhianta an ghearrthéarma

▲

Uaillmhianta an fhadtéarma.

Mar mhalairt, iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt ar théama comhchosúil agus na dóchais don
todhchaí a chomhlánú mar a luaitear thuas.
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, beimid ag plé na bhfreagrachtaí a ghabhann leis an bhfás suas.
Uaireanta, is maith le páistí labhairt le gaol aosta faoin gcaoi a raibh sé dóibh féin fás suas.
Is féidir libh obair a dhéanamh a leanann ón méid atá á dhéanamh ar scoil trí mholadh do bhur
bpáiste go labhródh sé/sí le seanduine faoin gcaoi a raibh an saol dó/di nuair a bhí sé/sí óg.
D’fhéadfaí an méid seo a leanas a áireamh sna
ceisteanna ar mhaith leo a chur:

•

Cad tá/nach bhfuil athraithe do pháiste 12
bhliain d’aois?

•

Cad iad na freagrachtaí a bhíodh ann do
pháiste dá leithéid laistigh agus lasmuigh
den bhaile?

•

An mbíodh air/uirthi aire a thabhairt dá
d(h)eartháireacha/d(h)eirfiúracha óga?

•
•

Cén cineál oibre a dhéanadh sé/sí?

•

Cén cineál saoire a bhíodh aige/aici sa samhradh?

Tá saíocht agus
taithí saoil
ag seandaoine is
féidir a chomhroinnt
le páistí

Cén cineál súgradh a mbíodh páirt aige/aici
ann?

B’fhéidir go molfadh sibh do bhur bpáiste go gcoinneodh sé/sí cóip den agallamh agus go
dtabharfadh sé/sí cóip don seanduine chomh maith.
B’fhéidir gur mhaith leat labhairt faoi:

•
•

Freagracht
Nuair atá sé furasta a bheith freagrach agus nuair atá sé deacair a bheith freagrach.

Bláthaíonn
páistí nuair a
thugtar freagracht
dóibh as nithe
difriúla
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7 Caidreamh agus
Beatha Nua
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Téama

7

Caidreamh agus Beatha Nua
Aidhm: 1
2

Dul siar ar na hathruithe a tharlaíonn le linn caithreachais.
Dul siar ar thús beatha nua, giniúint agus toircheas agus
an tionchar atá aige ar theaghlach a scrúdú.

Roghchlár Téamaí
Tabhairt Isteach
Dul Siar Ginearálta:

Anatamaíocht
Caithreachas
Atáirgeadh

Ceacht Eolais:

Caidreamh agus Comhthéacs do Bheatha Nua

Scéal:

Aon lá anois …

Bileog saothair:

Ag tabhairt aire do Riachtanais Bhabaí

Rogha 1

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Smaoineamh agus Labhairt faoi Ghrá

Nóta ar Chaidreamh agus Beatha Nua
Níl sna modhanna cur chuige seo a leanas ach moltaí. Tabharfaidh Polasaí OCG na scoile treoir faoi
na gníomhaíochtaí is oiriúnaí. B’fhéidir go mbraithfeadh múinteoirí níos compordaí faoi na hábhair
seo a mhúineach, agus níos muiníní faoi na ceisteanna a chuirfeadh na páistí, má dhéanann siad
roinnt léitheoireachta cúlra ar dtús. D’fhéadfadh sé go bhfuil straitéisí áirithe i bpolasaí na scoile
chun déileáil le ceisteanna na bpáistí.
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Nóta don Mhúinteoir
Agus an ceacht seo a leanas á mhúineadh ní mór do na múinteoirí a bheith ar an eolas faoi na
ceisteanna seo a leanas:
Cé go bhfuil ábhar an cheachta ar chaithreachas bunaithe go dlúth ar Churaclam agus Treoirlínte
CNCM do rang a cúig is a sé, cinnfidh polasaí do scoile féin an chaoi ina múinfidh tú é, m.sh.
▲ Grúpa beaga nó an rang ina iomláine?
▲ Buachaillí agus cailíní le chéile nó gnéasghrúpaí aonair?
▲ Cuid den eolas sa cheacht i rang a cúig agus cuid eile i rang a sé?
▲ An bhfaigheann gach grúpa an t-eolas céanna?
Cé go bhfuil sé riachtanach go dtugtar eolas do gach páiste faoin dá ghnéas, b’fhéidir go
gcinnfeadh scoil ar níos mó eolais ar mhíostrú a thabhairt do chailíní i rang a cúig ná mar a
thabharfaí do bhuachaillí.
▲ Conas a ghlacfar le ceisteanna?
▲ Cad iad na freagraí a thabharfaidh tú?
Is smaoineamh maith é a bheith ag siúl leis an iliomad ceisteanna agus go mbeadh na freagraí
ullmhaithe agat. B’fhéidir go mbeadh gá a admháil don rang go mb’fhéidir nach mbeifeá in ann
gach ceist a fhreagairt ag an tráth seo.

Ábhar Acmhainní
Tá an-chuid leabhar agus físeán ar fáil i leabharlanna poiblí agus i siopaí leabhar agus b’fhéidir go
mbeidís sin úsáideach duit. D’fheádfadh an liosta seo a leanas cabhrú:

1

Girlfacts/Boyfacts: Eagarthóir: Aidan Herron, Poolbeg Press, Baile Átha Cliath, 1997.

2

Revised Ready, Steady, Grow: Angela MacNamara, Veritas, Baile Átha Cliath, 1996.

3

Girls Talking: Lucienne Pickering, Geoffrey Chapman, Londain, 1992.

4

Boys Talking: Lucienne Pickering, Geoffrey Chapman, Londain, 1992.
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Tabhairt Isteach
Dul Siar Ginearálta:

Anatamaíocht
Caithreachas
Atáirgeadh

B’fhéidir gur mhian leat dul thar chuid de na ceisteanna a ardaíodh nuair a clúdaíodh Anatamaíocht,
Caithreachas agus Atáirgeadh i rang a cúig. B’fhéidir go mbeadh cuimhne ag na páistí ar chuid
mhaith de sin ach go dteastódh meabhrú uathu faoi chuid den eolas agus a chomhthéacs.
Anseo thíos tá sampla de bhileog saothair is féidir a úsáid mar chuid den athbhreithniú ar
chaithreachas. Pléigh an/nach dtarlaíonn na hathruithe seo de ghnáth, agus an dtarlaíonn na
hathruithe seo i mbuachaillí, i gcailíní nó sa dá ghnéas.
Tarlaíonn/
Ní tharlaíonn
Méadaíonn gníomhaíocht na hormón, rud a ngabhann
athruithe coirp léi.
Athruithe in airde agus i meáchan.
Téann an guth i dtoille.
Leathnaíonn na cromáin.
Forbraíonn na cíocha.
Éiríonn na faireoga allais níos gníomhaí.
Leathnaíonn na guaillí.
Tosaíonn na baill atáirgthe ag feidhmiú.
Bíonn ‘aislingí collaí’/astaíochtaí oíche coitianta.
Tosaíonn an míostrú.
Tarlaíonn athruithe i ngiúmar níos minice ná riamh.
Is lú an spéis a bhíonn ag buachaillí agus cailíní ina chéile.
Is gnách gur ann do mhothú neamhspleáchais méadaithe.
Athraíonn spéiseanna agus cairde.
Fásann caithir agus clúmh.
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Rogha 1
Ceacht Eolais:

Caidreamh agus Comhthéacs do Bheatha Nua

Ceacht Eolais: Caidreamh agus Comhthéacs do Bheatha Nua
Eolas don Mhúinteoir
Is é an chaoi mar atá an saol dáiríre sa domhan síor-athraitheach seo ná go bhfuil an iliomad
cineálacha teaghlaigh ann. Is teaghlaigh iad go léir, áfach, cuma an gcomhlíonann siad an tuairim
thraidisiúnta faoi cad is teaghlach ann. Nuair a dhéileáiltear le caidreamh agus an comhthéacs don
bheatha nua is gá go mbeidh an múinteoir mothálach do dhálaí aonair na bpáistí atá á múineadh acu.
Tabhairt isteach: Cineálacha éagsúla grá
Tá tú i ndiaidh foghlaim faoi chineálacha difriúla grá agus táimid i ndiaidh labhairt faoin gcaoi ina
léirítear cineálacha difriúla grá.
An grá a fhaigheann babaithe
Faigheann babaithe nuashaolaithe an-chuid grá. Nuair a bhuaileann daoine le tuismitheoirí a bhfuil
babaí nua acu is minic a fhiafraíonn siad díobh an féidir leo an babaí a chur ina lámha. Bíonn caint
babaí acu uaireanta chun gean orthu a thaispeáint agus déanann iad a mhuirniú. Níl an babaí
nuashaolaithe i ndiaidh foghlaim conas an grá sin a thabhairt fós. Ach foghlaimíonn babaithe conas
grá a thabhairt, mar a fhoghlaimíonn siad an iliomad rudaí eile. Foghlaimíonn siad grá a thabhairt
do dhaoine eile agus an grá sin a thaispeáint sa tslí chéanna ina ngránn daoine iad agus ina
dtaispeánantar an grá sin dóibh.
Foghlaimíonn an babaí conas grá a thabhairt
Baineann tuismitheoirí an-súp go deo as a bpáistí a fheiceáil ag tabhairt grá dóibh - nuair a
dhéanann an babaí meangadh gáire leo den chéad uair nó nuair a chuireann sé/sí a lámha amach le
go mbéarfá air/uirthi. Is céim thábhachtach eile iad an lá a ghlaonn a n-ainmneacha amach agus an
lá fhoghlaimíonn sé/sí ‘Gráim thú’ a rá.
An taithí atá agat ar ghrá a fháil agus grá a thabhairt
Tá a fhios agat cé chomh mór a ghránn tú na daoine ar mór agat iad agus cé chomh sona a bhíonn
tú nuair a fheiceann tú iad. Taispeánann tú an grá sin dóibh ar mhórán bealaí agus braitear an grá
sin uathu. B’fhéidir go mbeadh ainm speisialta ag daoine a bhfuil grá acu duit ort. Tá am acu duit
agus am le héisteacht leat.
Cairdeas
De réir mar a théann tú tríd an óige téann na cairdis a bhíonn agat trí chéimeanna éagsúla
athraithe agus forbartha. Nuair a bhí tú ní ba óige b’fhéidir go raibh cara cléibh agat. B’fhéidir gur
duine éigin i do rang, comharsa, col ceathrair nó cara teaghlaigh a bhí ann. B’fhéidir go raibh an
gnéas céanna ag an duine sin. Is dócha gur chaith sibh an-chuid ama le chéile ag súgradh, ag
roinnt bréagán, ag tabhairt cuairte ar thithe a chéile, srl.
De réir mar a fhásann agus a aibíonn tú foghlaimíonn tú conas roinnt cairdeas difriúil a chothabháil.
D’fhéadfaidís sin forbairt ó chomhspéiseanna ar nós spóirt, caithimh aimsire nó club. Roimhe sin, bhí
an chuid is mó de do chairde den ghnéas céanna atá agat féin ach beidh níos mó teagmhála le
buachaillí agus cailíní mar chairde anois agat. Foirmíonn cuid mhaith buachaillí agus cailíní grúpaí
measctha cairde agus leanann siad spéiseanna atá i gcoitinn acu go léir mar spórt, scannáin nó ceol.
Foghlaimíonn buachaillí agus cailíní, de réir mar a fhásann siad ina bhfir agus mná óga, tuiscint a
fháil ar a chéile agus cumarsáid a dhéanamh lena chéile faoi rudaí atá tábhachtach dóibh. B’fhéidir go
mbeadh deartháireacha nó deirfiúracha móra agat nó go mbeadh aithne agat ar dhuine éigin a bhfuil
buachaill nó cailín speisialta aici/aige. Is maith leo am a chaitheamh le chéile. Sa tslí sin,
foghlaimíonn siad níos mó faoina chéile. Trí labhairt agus éisteacht foghlaimeoidh siad an-chuid faoina
chéile. Díreach mar a tharla i gcairdis a bhí acu d’fhéadfadh easaontais a bheith ann. Faoin tráth seo,
tá daoine óga i ndiaidh an-chuid a fhoghlaim faoi na bealaí chun na fadhbanna sin a réiteach.
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Caidreamh cobhsaí gealltanais
B’fhéidir go mbeadh beirt aosach i ndiaidh cairdeas agus grá dá chéile a fhorbairt gur mian leo an
chuid eile dá saol a chaitheamh le chéile. Comhroinneann siad gach rud le chéile, lena n-áirítear a
ndóchais agus a n-ábhair imní, a n-uaillmhianta, na rudaí maithe a tharlaíonn dóibh agus na rudaí
a chuireann isteach orthu. Dá mhéad grá atá acu dá chéile is ea is grámhaire atá siad le chéile.
Léiríonn siad a ngrá dá chéile trí gnáthrudaí a dhéanamh, ar nós cabhrú le chéile le mionchúraimí
agus ar bhealaí mórchroíocha agus neamhleithleasacha. (Iarr roinnt moltaí ar na daltaí.) Is
páirtithe iad agus tacaíonn siad lena chéile. Cabhraíonn siad lena chéile na dea-rudaí a cheiliúradh
agus tugann compord dá chéile nuair atá an saol dian orthu. Roinneann siad gach rud le chéile.
Baineann siad taitneamh as bheith le chéile.
Teacht chun bheith i do thuismitheoir
Is dócha gurb í an fhreagracht is mó is féidir le duine fásta a ghlacadh sa saol ná teacht chun
bheith ina t(h)uismitheoir agus tá gá le cuid mhaith smaoinimh agus ullmhúcháin a dhéanamh
roimh ré. Ar an ábhar sin, ní mór a mhúineadh do pháistí atá dulta trí chaithreachas cé go bhfuil
siad in ann go fisiceach babaí a bheith acu, nach bhfuil siad ullamh go mothúchánach ná go
sóisialta chun an tasc sin a dhéanamh.
Déanfaidh tuismitheoirí/caomhnóirí cinnte go mbeidh a luachanna creidimh agus morálta lárnach
don mhéid a mhúineann siad ag baile. Sa chlár OCG ar scoil, múintear giniúint agus breith i
gcomhthéacs caidrimh ghrách, chobhsaí agus gheallta ina léirítear meas agus luach ar bheatha nua.
Ar an dul céanna, cinnteoidh gach scoil go mbeidh an mhúinteoireacht ar atáirgeadh an duine agus
ar bheatha nua treoraithe ag ethos reiligiúnda agus morálta.
Giniúint
Is é an léiriú grá is dlúithe dá bhfuil ann ná nuair a léiríonn fear agus bean a ngrá dá chéile go
fisiceach i gcaidreamh collaí. Le linn caidrimh chollaí bíonn an fear agus an bhean an-ghar dá
chéile agus iontrálann péineas an fhir i bhfaighin na mná. Is taithí speisialta don fhear agus don
bhean é sin agus go hidéalach tarlaíonn sé i gcomhthéacs caidrimh ghrách gheallta mar phósadh.
Gach mí táirgeann bean ubhán i gceann dá hubhagáin. Timpeall le leathshlí trí thimthriall míosta
mná, scaoiltear an t-ubhán ón ubhagán agus taistealaíonn sé feadh na tiúibe fallópaí. Tá dhá thiúb
fhallópacha ann a nascann na hubhagáin leis an mbroinn. Má thoirchítear an t-ubhán trí
chaidreamh collaí a bheith ag an mbean le linn an ama sin, tarlaíonn giniúint. Déanann an
t-ubhán toirchithe a bhealach chuig an mbroinn agus neadaíonn é féin sa líneáil bhog, áit a
dtosaíonn fás an bhabaí. Stopann tréimhsí fola míosta na mná do thréimhse an toirchis. Mura
mbíonn giniúint ann, siltear an t-ubhán ón mbroinn le linn tréimhse fola na mná.
Ciorcal: Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná:
Spreag na páistí le rud amháin a d’fhoghlaim siad sa rang a rá agus smaoineamh faoi ghné den
cheacht nár luaigh na daltaí eile.
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Rogha 2

Scéal:

Scéal:

Aon lá anois …

Bileog saothair:

Ag tabhairt aire do Riachtanais Bhabaí

Aon lá anois …

Bhí Seoirse ina shuí go luath. Bhí sé dorcha amuigh i gcónaí. D’éist sé chun a fháil amach an raibh
a thuismitheoirí ann fós agus an raibh aon rud tarlaithe le linn na hoíche. Aon lá anois, a dúirt a
Mhamaí leis. Thiocfadh a Mhamó anall chun bheith leis fad a rachadh a Mhamaí agus a Dhaidí go
dtí an t-ospidéal. Bhí babaí dearthár nó babaí deirféar le bheith aige go luath.
Bhí rabhadh tugtha ag Mamaí agus Daidí Sheoirse go mbeadh athruithe móra ina saol go léir le
teacht an bhabaí nua. I dtosach báire b’fhéidir go gcaoinfeadh an babaí agus go ndúiseodh sé/sí
le haghaidh bia i lár na hoíche. Bhraith Seoirse gur chuma sin. Bhí an babaí chun codladh ina
seomra ar feadh tamaill agus ansin d’fhéadfadh sé/sí seomra Sheoirse a chomhroinnt.
Thit a chodladh ar Sheoirse arís. Chroith a athair é agus dhúisigh sé: "A Sheoirse, tá do Mhamó
anseo. Táim féin is do Mhamaí ag dul chuig an ospidéal. Tá an babaí ag teacht." "An bhfuil Mamaí
ceart go leor?" a d’fhiafraigh Seoirse, agus imní air. "Tá. Ach caithfimid dul chuig an ospidéal a
luaithe is féidir. Ná dearmad go bhféadfadh tamall a bheith ann sula mbeidh aon nuacht ann." Níor
theastaigh óna athair go mbeadh imní ar Sheoirse.
Theastaigh ó Sheoirse fanacht ag baile in áit dul ar scoil ach chuir a Mhamó ina luí air dul ann ag
rá "coinneofar d’aigne ar rudaí eile agus ar aon nós d’fhéadfadh tamall a bheith ann sula mbeidh
nuacht ann". Thoiligh sé ar deireadh. D’inis sé dá chairde scoile go léir go raibh a Mhamaí imithe
chuig an ospidéal chun an babaí a bheith aici. Chuala a mhúinteoir an nuacht agus dúirt siad go
léir paidir speisialta do mháthair Sheoirse agus don bhabaí nua.
Rith Seoirse an tslí ar fad abhaile ón scoil. ‘An-tráthúil go deo," a dúirt a Mhamó, agus í ag oscailt
an dorais dó. "Tá do Dhaidí ar an nguthán." Ghlac Seoirse an guthán uaithi, gan aon am a chur
amú ag cur ceisteanna. "A Sheoirse, an tú atá ann?" a d’fhiafraigh a Dhaidí ón taobh eile den
ghuthán. "Is mé, a Dhaidí. Ar saolaíodh an babaí fós?" a d’fhiafraigh Seoirse. "Tá babaí beag
gleoite deirféar agat, a Sheoirse," a d’fhreagair a Dhaidí. "An bhfuil Mamaí ceart go leor?" "Tá, ach
tá tuirse uirthi. Beidh mé ag baile ag am tae agus féadfaidh tú teacht isteach liom anocht chun do
Mhamaí agus do dheirfiúr nua a fheiceáil."
Pléann an múinteoir an scéal leis na páistí ag cur ceisteanna mar iad seo a leanas:
▲ Cén fáth gur dhúisigh Seoirse go moch?
▲ Cén fáth nach raibh Seoirse in ann dul go dtí an t-ospidéal lena thuismitheoirí nuair a
bhí an babaí ar an mbealach?
▲ Cén fáth go mbeadh ar an mbabaí fanacht i seomra codlata na dtuismitheoirí ar feadh
tamaill i ndiaidh teacht abhaile?
▲ Conas a bhí a fhios ag Seoirse agus a thuismitheoirí go raibh an babaí ag teacht?
▲ Cad as a dtáinig babaí? Cad a chuir tús le fás an bhabaí?
(B’fhéidir go mbeadh sé cabhrach do na múinteoirí an t-eolas íogair seo a thabhairt bealach
físeáin. Féadfaidh an modh sin a bheith an-éifeachtach. Féach nóta 9 faoi mhodhanna molta
múinteoireachta i dtús an leabhair faoi fhíseán a úsáid. Is fiú a threisiú go bhféadfadh mír
oiriúnach ó fhíseán a bheith níos éifeachtaí ná físeán iomlán a amharc.)
▲ Cén fáth gur chuir Mamó Sheoirse ina luí air dul ar scoil?
▲ Cén fáth, dar leat, go raibh tuirse ar a Mhamaí i ndiaidh gur saolaíodh an babaí?
▲ Cad iad na mothúcháin a bhí aige nuair a insíodh dó go raibh babaí deirféar aige?
▲ Conas a bhraithfeá féin faoi nuacht chomhchosúil a chloisteáil?
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Bileog saothair

Bileog saothair: Ag tabhairt aire do riachtanais bhabaí

1

Iarr ar na daltaí na daoine a thugann tacaíocht dóibh sna réimsí difriúla dá saol a liostú.

2

Cé hiad na daoine a thugann tacaíocht do bhabaí nuashaolaithe sna réimsí go léir luaite thuas?

3

Iarr ar na daltaí plé a dhéanamh ar na cúiseanna go dteastódh tacaíocht ó thuismitheoir agus
é/í ag tabhairt aire do bhabaí nuashaolaithe.
Riachtanais
Riachtanais
Shóisialta

Riachtanais
Fhisiceacha

Shíceolaíocha/
Mhothúchánacha

m.sh.

m.sh.

m.sh.

m.sh.

bia, teas,
dídean, éadaí.

grá,
tuiscint,
compord,
athdhearbhú.

comhrá,
comrádaíocht,
muintearas.

cúram anama
agus spioraid.
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Smaoineamh agus Labhairt faoi Ghrá

Smaoineamh agus Labhairt faoi Ghrá
Tugtar leathanach A4 roinnte (fillte) i gceithre chuid do gach páiste. Iarrann an múinteoir ar na
páistí smaoineamh ar a ngartheaghlach.
Ansin iarrann an múinteoir orthu:
▲ Duine amháin ina dteaghlach a bhfuil grá aige/aici dóibh a ainmniú
▲ A n-ainm a scríobh sa roinn bairr
▲ Rud a scríobh faoin gcaoi a léiríonn sé/sí an grá sin
▲ Scríobh sa dara roinn
▲ Conas a léiríonn tú do ghrá dó/di
▲ Scríobh sa tríú roinn
▲ An abairt seo a leanas a chríochnú bunaithe ar an méid atá scríofa agat
Is éard atá i ngrá ná …
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, rachaimid trí na hathruithe a tharlaíonn le linn caithreachais. Cabhróimid leis na páistí
féachaint ar bheatha nua agus giniúint. B’fhéidir go mbeadh sibh i ndiaidh labhairt le bhur
bpáiste faoi sin ach is cabhair i gcónaí é labhairt faoi arís.
Beidh an scéal seo a leanas á léamh ag na páistí ar scoil agus b’fhéidir gur mhian libh é a léamh
le bhur bpáiste agus labhairt faoi.
D’fheádfadh sibh labhairt faoi na freagrachtaí a ghabhann le babaí nua; na hábhair
imní/ frustrachais chomh maith leis na suáilcí.
Aon lá anois …
Bhí Seoirse ina shuí go luath. Bhí sé dorcha amuigh i gcónaí. D’éist sé chun a fháil amach an
raibh a thuismitheoirí ann fós agus an raibh aon rud tarlaithe le linn na hoíche. Aon lá anois, a
dúirt a Mhamaí leis. Thiocfadh a Mhamó anall chun bheith leis fad a rachadh a Mhamaí agus a
Dhaidí go dtí an t-ospidéal. Bhí babaí dearthár nó babaí deirféar le bheith aige go luath.
Bhí rabhadh tugtha ag Mamaí agus Daidí Sheoirse go mbeadh athruithe móra ina saol go léir le
teacht an bhabaí nua. I dtosach báire b’fhéidir go gcaoinfeadh an babaí agus go ndúiseodh sé/sí
le haghaidh bia i lár na hoíche. Bhraith Seoirse gur chuma sin. Bhí an babaí chun codladh ina
seomra ar feadh tamaill agus ansin d’fhéadfadh sé/sí seomra Sheoirse a chomhroinnt.
Thit a chodladh ar Sheoirse arís. Chroith a athair é agus dhúisigh sé: "A Sheoirse, tá do Mhamó
anseo. Táim féin is do Mhamaí ag dul chuig an ospidéal. Tá an babaí ag teacht." "An bhfuil
Mamaí ceart go leor?" a d’fhiafraigh Seoirse, agus imní air. "Tá. Ach caithfimid dul chuig an
ospidéal a luaithe is féidir. Ná dearmad go bhféadfadh tamall a bheith ann sula mbeidh aon
nuacht ann." Níor theastaigh óna athair go mbeadh imní ar Sheoirse.
Theastaigh ó Sheoirse fanacht ag baile in áit dul ar scoil ach chuir a Mhamó ina luí air dul ann
ag rá "coinneofar d’aigne ar rudaí eile agus ar aon nós d’fhéadfadh tamall a bheith ann sula
mbeidh nuacht ann". Thoiligh sé ar deireadh. D’inis sé dá chairde scoile go léir go raibh a
Mhamaí imithe chuig an ospidéal chun an babaí a bheith aici. Chuala a mhúinteoir an nuacht
agus dúirt siad go léir paidir speisialta do mháthair Sheoirse agus don bhabaí nua.
Rith Seoirse an tslí ar fad abhaile ón scoil. ‘An-tráthúil go deo," a dúirt a Mhamó, agus í ag
oscailt an dorais dó. "Tá do Dhaidí ar an nguthán." Ghlac Seoirse an guthán uaithi, gan aon am
a chur amú ag cur ceisteanna. "A Sheoirse, an tú atá ann?" a d’fhiafraigh a Dhaidí ón taobh eile
den ghuthán. "Is mé, a Dhaidí. Ar saolaíodh an babaí fós?" a d’fhiafraigh Seoirse. "Tá babaí beag
gleoite deirféar agat, a Sheoirse," a d’fhreagair a Dhaidí. "An bhfuil Mamaí ceart go leor?" "Tá,
ach tá tuirse uirthi. Beidh mé ag baile ag am tae agus féadfaidh tú teacht isteach liom anocht
chun do Mhamaí agus do dheirfiúr nua a fheiceáil."

Nuair a
dhéanaimid caithreachas
a cheiliúradh táimid ag
insint do na páistí gur
athrú tábhachtach ina
saol é.
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8 Is míorúilt é babaí
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8

Is míorúilt é babaí
Aidhm: 1
2

Deiseanna a thabhairt do na páistí míorúilt beatha nua a
thuiscint.
Dul siar ar fhorbairt an bhabaí sa bhroinn agus na hathruithe
a thugann babaí chuig saol a t(h)uismitheoirí a mheas.

Roghchlár Téamaí
Eolas Ginearálta
Nóta don Mhúinteoir
Eolas don Dalta/Mhúinteoir:

Is míorúilt é babaí

Réamh-ullmhúchán:

Babaithe Breátha

Dán:

Is míorúilt é babaí

Labhraimís:

Athruithe a thugann babaí chuig tuismitheoirí

Téimis ag siopadóireacht:

Costais bhabaí

Cuairt:

Ó thuismitheoir(í) agus babaí

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaí nua

Rogha 1

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scéal:

Faoi Bhabaithe

Gníomhaíocht Scríofa:

Dán Ranga

Nóta ar Bheatha Nua
Is mó cleachtadh a fhaigheann páistí ar bheatha nua - an t-Earrach, fás nua sa ghairdín, peataí nua
ag baile nó peataí nua ar an bhfeirm, teacht babaí nua (deartháir nó deirfiúr, col ceathrair nó
comharsa). Is rídheas an t-iontas a spreagtar iontu leis an tarlú is simplí de bheatha nua agus
féadfaidh siad tuiscint nua a mhúscailt sna daoine fásta timpeall orthu go fiú ar phéacán glas san
earrach. Trí mhúineadh do pháistí conas beatha nua agus an chaoi a dtarlaíonn sí a thuiscint,
spreagann an múinteoir iad gan talamh slán a dhéanamh de na míorúiltí laethúla seo agus músclaíonn
iontu meas agus luach ar bheatha nua.

210

8 a baby is a miracle Irish:8 a baby is a miracle Irish

14/07/2009

11:40

Page 211

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Téama 8

Is míorúilt é babaí

Eolas Ginearálta
Nóta don Mhúinteoir
Eolas don Dalta/Mhúinteoir:

Is míorúilt é babaí.

Réamh-ullmhúchán:

Babaithe Breátha

Nóta don Mhúinteoir:
Ba chóir go mbeadh an t-eolas sa cheacht seo simplí agus oiriúnach don pholasaí comhaontaithe
ar OCG sa scoil agus do leibhéal forbartha na ndaltaí. Is dul siar é cuid mhaith de. Arís eile, tá an
deis ag an múinteoir plé a dhéanamh ar chineál an chaidrimh idir tuismitheoirí agus freagrachtaí
an dá thuismitheoir. Beidh Nótaí OCG do thuismitheoirí daltaí rang a cúig agus a sé faighte ag
tuismitheoirí cheana féin.

Eolas don Dalta/Mhúinteoir:

Is míorúilt é babaí

Tabhairt isteach:Frithluailí ag Breith
I gcomparáid leis an gcuid eile den domhan dúlra, fásann babaithe an duine an-mhall. Is féidir leis
an gcuid is mó mamach eile seasamh agus rith laistigh de nóiméid óna mbreith. Tógann sé i bhfad
níos mó ama ar bhabaithe an duine déanamh amhlaidh.
Labhraímid faoi ‘instinní’ atá ag lucht na ríochta ainmhithe, ar nós na hinstinne atá ag éin
neadacha a dhéanamh agus an instinn atá ag an gcuid is mó tuismitheoirí ainmhithe aire a
thabhairt dá n-óga.
Cé go ndealraíonn sé go bhfuil babaithe anbhann nuair a shaolaítear iad, tá instinn láidir acu chun
maireachtáil. Go han-phras foghlaimíonn siad an cumhacht le caoineadh agus conas a fhreagróidh
tuismitheoirí dóibh agus conas a thabharfaidh siad faoi deara iad nuair a chaoineann siad. Tá
instinn súraic an bhabaí nuashaolaithe riachtanach don chothú agus mar sin don mhaireachtáil.
Cumas tábhachtach eile atá acu ná rud ar a dtugtar an fhrithluail aimsithe. Cabhraíonn sé sin leis
an gcothú chomh maith. Nuair a dhéantar a leicne a thadhall ag cúinní an bhéil, casann siad sa
treo sin agus déanann iarracht an mhéar a shúrac. Sa tslí sin aimsíonn siad sine a máthar nó sine
buidéil. Is féidir leo slogadh, rud atá riachtanach don chothú chomh maith.
Caochann babaithe nuashaolaithe a súile agus déanann casacht nó ligeann sraoth má ghriogtar a
súile, a srón nó a scornach. Má bhaintear geit astu osclaíonn a lámha amach agus tugann isteach
ar nós barróige arís iad. Mothaíonn siad baol agus tá iarracht á déanamh acu breith ar rud éigin.
Beireann babaithe nuashaolaithe ar nithe lena méara bídeacha. Cuir do lúidín ina lámha agus
béarfaidh siad greim dhocht air. Cé nach féidir leo greim a fháil le méara a gcos, má chiglíonn tú
imeall a gcos crapann méara na gcos acu. Seiceálann an fhoireann míochaine in ospidéil na
frithluailí sin chun a chinntiú go bhfuil néarchóras an bhabaí ag oibriú i gceart.
Nuair a bheirtear ar bhabaithe nuashaolaithe faoina n-ascaill agus nuair a mhealltar iad le seasamh
suas díreach lena gcosa ag tadhall an urláir brúfaidh siad a gcosa síos, díreoidh siad a gcorp agus
déanfaidh siad frithluail gluaiseachta ‘ar aghaidh’. Is instinn í sin a chailleann siad go pras trí
easpa cleachtaidh nó easpa gátair - ní fios.
Go fiú sula saolaítear an babaí tá an cumas aige/aici luailí láidre a dhéanamh.
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Forbairt sa bhroinn
Laistigh de naoi mí tá ubhán bídeach cruinn toirchithe athraithe go mór agus iompaithe ina bhabaí
nuashaolaithe. Nuair nach bhfuil ach mí d’aois, agus fad 2mm ina iomláine, aige tá croí an bhabaí
ag bualadh. An féidir leat 2mm a thaispeáint ar do rialóir?
Ag dhá mhí tá an babaí chomh mór le hionga ordóige duine fhásta, méid boinn 10 bpingne. Tá
lámha agus cosa an bhabaí tosaithe ag fás cheana i ngan fhios don mháthair, (tá an babaí chomh
bídeach nach féidir an luail a bhrath) tosaíonn an babaí ag ciceáil go mín.
Gan ach trí mhí imithe ó bhí giniúint ann agus cé nach bhfuil súile an bhabaí oscailte fós, tá siad
an-ghníomhach, ag bogadh a lámh agus a gcos timpeall, ag síneadh agus ag ciceáil, ag crapadh
méara na gcos, ag déanamh dorn, ag cur púice agus stainceanna air/uirthi féin. Baineann babaithe
sa bhroinn úsáid as na cleachtaí sin chun cabhrú lena matáin láidriú.
Ag ceithre mhí tá an babaí 16cm ar fhad nó mar sin agus rachadh sé/sí isteach i gcupán tae. An
féidir leat 16cm a aimsiú ar do rialóir? Cé go bhfuil sé/sí an-bheag, tá an babaí foirmithe ina
iomláine. Tá na codanna tábhachtacha den chorp fásta. Tá méarlorga ag an mbabaí fiú.
Ag cúig mhí tá an babaí 25cm ar fhad nó mar sin agus rachadh sé/sí isteach i mbos duine fhásta.
Is féidir leis an máthair an babaí a bhrath ag bogadh. Ag an gcéim seo b’fhéidir go n-inseodh sí go
mbraitheann sé mar chleitearnach féileacáin nó iasc beag ag déanamh fiarláin laistigh di.
Ag sé mhí is féidir leis an mbabaí croí a m(h)áthar ag bualadh a chloisteáil, chomh maith le
guthanna, ceol agus fuaimeanna eile. Caitheann an babaí cuid den am ina d(h)úiseacht agus an
chuid eile ina c(h)odladh. Le linn tréimhsí dúiseachta an bhabaí coinnítear gnóthach é/í ag tástáil
na bhfrithluailí sin a bheidh chomh tábhachtach sin i ndiaidh go saolaítear é/í. Cleachtaíonn siad
an súrac. Aimsíonn roinnt babaithe a n-ordóga agus is maith leo iad a shúrac sula saolaítear iad
fiú. Chomh maith le ciceáil, cleachtaíonn siad an bhreith ar rudaí le méara a lámh agus a gcos
araon. Faoi seo tá eolas maith ag máthair an bhabaí ar an luail agus an síneadh atá á dhéanamh
ag an mbabaí. Leis an gciceáil ar fad, braitheann siad go mbeidh an Feairín nua seo ina imreoir
sacair sa Phríomhléig! Ach tá sé athdhearbhaitheach don mháthair nuair a bhraitheann sí an luail
sin. Athdhearbhaíonn sé di go bhfuil an babaí sláintiúil agus gníomhach.
Agus lá breithe an bhabaí ag druidim tá an babaí fásta chomh mór sin gur lú an spás atá aige/aici
bogadh timpeall i mbroinn a m(h)áthar. Cleachtaíonn an babaí análú anois. Níl aon aer sa bhroinn,
níl ann ach leacht. Slogann an babaí an leacht uaireanta agus cothaíonn sé sin snag. B’fhéidir go
mbraithfeadh an mháthair an babaí ag brúchtadh agus go ndéanfadh sí iontas den rud atá ag tarlú.
Sna naoi mí sula saolaítear babaithe, déanann siad an-chuid athraithe agus fáis.
Nuair atá an babaí ullamh le saolú fágann sé/sí broinn na máthar tríd an bhfaighin. Mar thoradh ar
an ngrá idir máthair agus athair an bhabaí faightear míorúilt beatha nua. Le breith an bhabaí
tabharfar athruithe móra i saol na dtuismitheoirí.
Plé ranga:
▲
▲
▲

Forbairt sa Bhroinn

Cé mhéad eolais de sin a bhí ar eolas agat cheana féin?
An bhfuil aon athruithe ann a bhfuil tú doiléir fúthu fós?
Cad iad na hathruithe a thiocfaidh le teacht an bhabaí nua do na tuismitheoirí?

Réamh-ullmhúchán: Babaithe Breátha
Chun ullmhú don cheacht iarrann an múinteoir ar na páistí seachtain nó mar sin roimh an gceacht
a dhéanamh grianghraif díobh féin mar bhabaithe a thabhairt isteach. Cuirtear na pictiúir sin ar
taispeáint ar chairteacha sa seomra ranga faoin gceannteideal ‘Babaithe Breátha’.
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Rogha 1

Dán:

Dán:

Is míorúilt é babaí

Labhraimís:

Athruithe a thugann babaí chuig tuismitheoirí

Téimis ag siopadóireacht:

Costais bhabaí

Is míorúilt é babaí nua
Is míorúilt é babaí
a fheiceann an domhan go léir,
beart áthais agus suáilcí
a fhásfaidh le bheith cosúil liomsa nó leatsa.
Coinnithe istigh i mbroinn a máthar
áit bhreá theolaí chompordach,
tugtha isteach sa domhan
ag béicíl, eaglach agus an-dearg san aghaidh.
Deich méar lámh is cos,
súile, cluasa, béal agus srón,
duine nua
gan aon éadaí!
Tá sé uamhnach, tá sé draíochtúil
féirín na beatha a fheicimid,
leis an iliomad grá agus oiliúna
cabhraítear léi bheith lán brí.
Aistriúchán ar dhán le Helena Browner

Iarrann an múinteoir ar na daltaí plé a dhéanamh leis na páistí atá ina suí in aice leo faoina
bhfreagairtí don dán agus faoina smaointe faoi bhabaithe:
▲

Cén fáth go gcuireann an dán seo síos ar bhabaí mar mhíorúilt, dar leat?

▲

Cén fáth go gcaoineann an chuid is mó babaithe nuair a thagann siad isteach sa
domhan seo, dar leat?
Cad tá chomh speisialta faoi bhabaithe, dar leat?

▲
▲

An bhfuil aon scéalta agat a d’inis do thuismitheoir(í)/chaomhnóir(í) duit, faoin uair a
bhí tú i do bhabaí? (rogha lena gcomhroinnt)

Ceapann páistí i ngrúpaí de cheathrar amchlár de lá tipiciúil i saol máthar i ndiaidh bhreith babaí.

Labhraimís:

Athruithe a thugann babaithe
chuig tuismitheoirí

Ar an gclár dubh, leagann an múinteoir amchlár leis an rang de lá tipiciúil i saol mná roimh
thoircheas. Is féidir treoir a fháil ón amchlár ar lch. 214.
I ngrúpaí de cheathrar nó cúigear iarr ar na páistí amchlár a cheapadh ina dtaispeántar lá tipiciúil
i saol máthar i ndiaidh bhreith babaí. Nuair atá an obair críochnaithe pléigh an difríocht idir lá
máthar roimh theacht an bhabaí nua agus i ndiaidh dó/di teacht ar an saol.
D’fhéadfaí an sceideal a úsáid mar sheicliosta nuair a phróiseáiltear an obair a dhéanann na páistí.
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D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas a bheith úsáideach chun an plé a mhúscailt?
▲

Cé mhéad saorama a bhí ag an máthair sular saolaíodh an babaí?

▲

Cé mhéad saorama a bhí ag an máthair i ndiaidh gur saolaíodh an babaí?

▲

Cén fáth go dtéann sí a luí chomh luath sin i ndiaidh go dtéann an babaí a chodladh?

▲

Is post lánaimseartha é aire a thabhairt do bhabaí. An aontaíonn/easaontaíonn tú leis
sin? Tabhair cúiseanna.

▲

Cad iad na rudaí a bhí uirthi a thabhairt suas nuair a saolaíodh an babaí?

▲

Cad tá níos fearr ina saol i ndiaidh bhreith an bhabaí?
Le húsáid ag an múinteoir amháin

Moltaí le haghaidh Lá Thipiciúil i Saol Tuismitheora
roimh Thoircheas agus i ndiaidh go saolaítear Babaí
Roimh Thoircheas
7:30r.n.
Dúiseacht
Cithfholcadh
Bricfeasta

8:00r.n.
Ullmhaíonn
bricfeasta don
teaghlach

9:00r.n.
Fágann na
páistí ar scoil

11.00r.n.
Siopadóireacht

1:00i.n.
Lón

2.00i.n.
Bailíonn na
páistí ón scoil

4:00i.n.
Cabhraíonn leis
an obair bhaile

5.30i.n.
Ullmhaíonn
dinnéar.

7.30i.n.
Léann do
na páistí.

8.00i.n.
Léann leabhar/
Féachann ar an
teilifís

11.00i.n.
Téann a luí

I ndiaidh go saolaítear an Babaí
4:00r.n.
An chéad chothú
don bhabaí.
Athraíonn
clúidín an bhabaí.

5.00r.n.
Cuireann an
babaí ar ais
a chodladh.
Cupán tae.

7:00r.n.
Codladh

8:00r.n.
An dara cothú
don bhabaí.
Athraíonn clúidín
an bhabaí.

9:00r.n.
Cuireann an
babaí ar ais a
chodladh.
Cithfholcadh.
Bricfeasta.

9:30r.n.
Níochán.
Steiriliú ábhair.
an bhabaí.

11:00r.n.
Dúisíonn an
babaí agus
caoineann le
coiliceam.

12:00i.n.
An tríú cothú.
Athraíonn clúidín
an bhabaí.
Tá an coiliceam
níos measa.
Téann amach ag
siúl chun an babaí
a shuaimhniú.

2:00i.n.
Bailíonn na
páistí ón scoil.
Filleann abhaile.
Tá an babaí ina
c(h)odladh.
Itheann lón tapa
agus ligeann scíth.

4:00i.n.
An ceathrú cothú.
Athraíonn clúidín
an bhabaí.
Súgradh leis an
mbabaí.
Cabhraíonn le
hobair bhaile.

5:00i.n.
6:00i.n.
Tosaíonn an
Tagann do pháirtí
inachócaireáil don abhaile.
dinnéar.
Súgradh leis
Glanadh suas
an mbabaí.
ginearálta.

7:30i.n.
Folcadh don
bhabaí.

8:00i.n.
An cúigiú cothú.
Athraíonn clúidín
an bhabaí.

8:30i.n.
An babaí
c(h)odladh.
Cupán tae le
do pháirtí.

9:00i.n.
Iarnáil éadaí.

12:00r.n.
An séú cothú.
Athraíonn clúidín
an bhabaí.

10:00i.n.
Téann a luí.
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Téimis ag siopadóireacht: Costais bhabaí
Uaireanta, ceapann daoine nach gcosnaíonn riachtanais bhabaí mórán airgid mar go bhfuil siad
chomh bídeach sin. Mar a tharlaíonn, teastaíonn an-chuid rudaí ábhartha ó bhabaithe chun cabhrú
leo fás agus forbairt.
Tobsmaointeoireacht:
Cad iad na nithe a bhfuil gá ag babaí leo? Scríobhann an múinteoir síos gach rud cuma an bhfuil nó
nach bhfuil gá ag an mbabaí leis dáiríre. Ansin, aimsíonn an múinteoir leis an rang na nithe sin a
mbeadh gá aige/aici leo dáiríre.
Dáileann an múinteoir bróisiúir ar na páistí le praghasliostaí áirithe iontu. Faigheann an-chuid
daoine ábhar ar iasacht don tréimhse a theastaíonn siad agus ansin tugann ar ais iad. Tá sé
tábhachtach go luaitear go bhféadfadh sé nach bhfuil sé riachtanach i gcónaí gach rud a cheannach
nua. Roghnaíonn daoine eile earraí athláimhe a cheannach ar nós naíchóistí, cliabháin, srl.
Tugtar buiséad ar leith do na páistí agus i ngrúpaí de cheathrar ní mór dóibh liosta siopadóireachta
don bhabaí nua a scríobh amach laistigh den mhéid sin. Ní mór dóibh an chúis lena roghanna a
mhíniú. Socraíonn an múinteoir teorainn ama, ceapann rúnaí, coimeádaí ama agus cisteoir.
Faigh aiseolas.

Costas £
Naíchóiste
Cliabhán
Buidéil
Steirileoir
Éadaí (veisteanna, prioslóirí, cairdeagain, blaincéid, srl.)
Suíochán gluaisteáin
Costais sheachtainiúla
Clúidíní
Earraí níocháin
Bia (mura bhfuil an mháthair ag tabhairt beathú cíche don bhabaí)
Billí breise
Leictreachas
IOMLÁN

____________

Iarrann an múinteoir ar na daltaí iomlán na gcostas tosaigh a theastaíonn le haghaidh babaí a
ríomh.
Cabhraíonn an múinteoir leis na páistí eolas a chur ar na costais folaigh a bhíonn ann nuair atá
babaí nua sa teach - méadú ar bhillí teasa agus leictreachais mar gur gá don teach a bheith níos
teolaí agus mar gur ann do bhreis níocháin agus triomúcháin éadaí, steiriliú agus uisce a bhruith.
Ríomh na costais sheachainiúla bhreise a bhíonn ann nuair is gá duit aire a thabhairt do bhabaí.
Iarrtar ar na páistí a dtuairiscí a chur ar taispeáint don chuid eile den rang.
Fiafraíonn an múinteoir de na páistí:
▲

An raibh ionadh oraibh le haon cheann de na costais ar an liosta?

▲

An dóibh libh go rachaidh na costais i méid nó i laghad de réir mar a fhásann agus a
fhorbraíonn an babaí? Tabhair cúiseanna le bhur bhfreagra.

Ciorcal Ranga
Cad a d’fhoghlaim tú faoi na hathruithe a thugann babaí chuig saol a t(h)uismitheoir(í). Is féidir
leis na páistí ar mian leo ceann dá smaointe faoi bhabaithe a chomhroinnt leis an gcuid eile den
rang déanamh amhlaidh ag deireadh an cheachta.
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Rogha 2

Cuairt:

Cuairt:

Ó thuismitheoir(í) agus babaí

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaí nua

Ó thuismitheoir(í) agus babaí

Eagraigh cuairt ó thuismitheoir(í) agus babaí. Tabhair treoir iomlán do na cuairteoirí maidir le
cuspóir an cheachta seo. Tá sé tábhachtach go bhfuil na cuairteoirí compordach leis an ábhar. Is
iad ábhair an cheachta seo ná beatha nua sa bhroinn, cumas agus instinn mhaireachtála babaí
nuashaolaithe agus na hathruithe a dhéanann babaí i saol tuismitheoirí. Soláthraíonn cuairteanna
dá leithéidí, nuair a ullmhaítear i gceart iad, deis do na daltaí na fíricí sin a thuiscint ar bhealach
an-nádúrtha. Tá an próiseas chun ullmhú do chuairteoir leagtha amach i mír 8 faoi mhodhanna
molta múinteoireachta i dtús an leabhair. Is iad príomhchuspóirí an cheachta seo ná go dtuigeann
na daltaí míorúilt na beatha nua agus go dtuigeann siad go dtabharfaidh an babaí athruithe móra
chuig saol a t(h)uismitheoirí. Cinneann an múinteoir agus an rang ar cheisteanna le treorú ón
múinteoir. D’fhéadfaí na ceisteanna a bhreithniú faoi cheannteidil éagsúla m.sh.
An toircheas — ag feitheamh leis an mbabaí
An babaí nuashaolaithe — cuma, cumais, instinní
Na hathruithe a thug an babaí leis/léi — chuig saol na dtuismitheoirí, an teaghlaigh, srl.
B’fhéidir go dtabharfadh an roinn Labhraimís den cheacht seo roinnt treoraithe don mhúinteoir
chomh maith. Tabhair téacs an cheachta eolais don chuairteoir má mheastar é sin a bheith
oiriúnach.

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaí nua

Cén aois a bhí ag an mbabaí is óige dá bhfaca tú riamh? Cén chuma a bhí ar an mbabaí? Cad a bhí
an babaí in ann a dhéanamh? Cad iad na cineálacha gníomhaíochtaí nach raibh an babaí in ann a
dhéanamh? Cén cineál aire lena raibh gá aige/aici? Cá fhad a bhí gá leis an leibhéal cúraim sin
(gach rud a bheith déanta dó/di)? Cérbh é/í an príomhchúramóir?
Cathain nach mbeidh gá ag an mbabaí seo le haire? (Aois - ceithre bliana? dhá bhliain déag? aon
bhliain is fiche? aon bhliain is ochtó?) Ag gach aois teastaíonn leibhéal éigin cúraim ó dhaoine. Is
jab an-fhreagrach é bheith i do thuismitheoir. B’fhéidir go mbeifeá i ndiaidh do Mhamó agus do
Dhaideo a thabhairt faoi deara ag tabhairt aire do do thuismitheoirí, ag cabhrú leo agus ag
tabhairt comhairle dóibh. De réir mar a théann Mamó agus Daideo in aois b’fhéidir go mbeadh gá
acu sin le níos mó aire óna dteaghlaigh.
Má tá tú i ndiaidh an rogha a dhéanamh iarraidh ar thuismitheoir(í) agus babaí cuairt a thabhairt,
d’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas a bheith úsáideach:
▲

Cad is ainm don bhabaí? Cén fáth gur tugadh an t-ainm sin ar an mbabaí?

▲

Cén aois atá ag an mbabaí?

▲

Cén chuma a bhí ar an mbabaí nuair a saolaíodh é/í?

▲

Cén dath a bhí ar shúile an bhabaí? (Bíonn dath gorm ar shúile gach babaí
nuashaolaithe!)

▲

Cén dath atá ar a s(h)úile anois?

▲

An bhfuil an babaí athraithe go mór ó saolaíodh é/í?

▲

An bhfuil saol an bhabaí athraithe ó saolaíodh é/í?

216

8 a baby is a miracle Irish:8 a baby is a miracle Irish

14/07/2009

11:40

Page 217

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Téama 8

Is míorúilt é babaí

▲

An bhfuil saol na dtuismitheoirí athraithe go mór? Cén tslí?

▲

Cén t-athrú sa chineál saoil a thug an sásamh is mó do na tuismitheoirí?

▲

An bhfuil roinnt athruithe i ndiaidh a bheith deacair? Cad iad sin?

▲

Is féidir fiafraí de na cuairteoirí faoin toircheas chomh maith.

▲

Ar chuir an babaí a láithreacht in iúl?

D’fhéadfaí ceisteanna faoi na frithluailí a bhí ag an mbabaí nuair a saolaíodh é nó í. Críochnaigh
an ceacht le ciorcal ranga faoi "Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná …
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scéal:

Faoi Bhabaithe

Gníomhaíocht Scríofa:

Dán Ranga

Scéal:

Faoi Bhabaithe

Slí amháin chun deiseanna a thabhairt do na daltaí foghlaim faoi bheatha nua agus na freagrachtaí
a ghabhann léi ná trí scéal nó dán a léamh. Is féidir leis na daltaí an scéal a léamh iad féin nó
d’fheádfadh an múinteoir é a léamh don rang. Trí scéal dá leithéid a léamh faigheann an páiste
taithí ionadach ar chinnteoireacht.
Moladh le haghaidh scéil:
Sa leabhar a mholtar thíos scrúdaítear na freagrachtaí a ghabhann le tuismíocht. B’fhéidir go
bhféadfadh na daltaí leabhair oiriúnacha eile, atá léite acu, a mholadh. Iarr orthu iad a thabhairt
isteach don leabharlann ranga. Spreag na daltaí le plé a dhéanamh ar an méid atá léite acu.
D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas a bheith úsáideach:
▲ Cé a scríobh an scéal?
▲ Cad faoi a raibh sé?
▲ Cérbh iad na príomhcharachtair?
▲ Cad a insíonn sé duit faoi na freagrachtaí a ghabhann le beatha nua?
▲ An dóigh leat go bhféadfadh an scéal seo a bheith fíor?
Níl sa leabhar seo ach moladh:
Four Babies le Anne Fine, foilsithe ag Puffin
Faigheann rang amach faoi fhreagracht tuismitheoirí nuair a thugtar máilíní plúir dóibh le haire a
thabhairt dóibh.

Gníomhaíocht Scríofa:

Dán Ranga

Is é is téama don dán seo nó don tsraith dánta seo ná míorúilt beatha nua. Labhair leis na daltaí
faoin téama agus cinn ar chéadlíne m.sh. ‘Is míorúilt é babaí’. Scríobh liosta moltaí le haghaidh
gach véarsa ar an gclár dubh. Iarr ar gach páiste véarsa a scríobh. Scrios amach gach topaic de réir
mar a roghnaíonn páiste í. Beidh leanúnachas ag an dán má úsáidtear an chéad líne sin i ngach
cás.
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Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, cabhróimid leis na páistí teacht ar an eolas faoi iontas agus míorúilt beatha nua.
Seo a leanas eolas a bheidh á thabhairt againn do bhur bpáiste sa rang. B’fhéidir gur mhaith libh
labhairt faoi sula labhraímid féin, nó i ndiaidh dúinn labhairt, faoi ar scoil.
Is míorúilt é babaí
Laistigh de naoi mí tá ubhán bídeach cruinn toirchithe athraithe go mór agus iompaithe ina bhabaí
nuashaolaithe. Nuair nach bhfuil ach mí d’aois, agus fad 2mm ina iomláine, aige tá croí an bhabaí ag
bualadh. An féidir leat 2mm a thaispeáint ar do rialóir?
Ag dhá mhí tá an babaí chomh mór le hionga ordóige duine fhásta, méid boinn €1. Tá lámha agus cosa an
bhabaí tosaithe ag fás cheana i ngan fhios don mháthair, (tá an babaí chomh bídeach nach féidir an luail a
bhrath) tosaíonn an babaí ag ciceáil go mín.
Gan ach trí mhí imithe ó bhí giniúint ann agus cé nach bhfuil súile an bhabaí oscailte fós, tá siad
an-ghníomhach, ag bogadh a lámh agus a gcos timpeall, ag síneadh agus ag ciceáil, ag crapadh méara na
gcos, ag déanamh dorn, ag cur púice agus stainceanna air/uirthi féin. Baineann babaithe sa bhroinn úsáid
as na cleachtaí sin chun cabhrú lena matáin láidriú.
Ag ceithre mhí tá an babaí 16cm ar fhad nó mar sin agus rachadh sé/sí isteach i gcupán tae. An féidir leat
16cm a aimsiú ar do rialóir? Cé go bhfuil sé/sí an-bheag, tá an babaí foirmithe ina iomláine. Tá na codanna
tábhachtacha den chorp fásta. Tá méarlorga ag an mbabaí fiú.
Ag cúig mhí tá an babaí 25cm ar fhad nó mar sin agus rachadh sé/sí isteach i mbos duine fhásta. Is féidir
leis an máthair an babaí a bhrath ag bogadh. Ag an gcéim seo b’fhéidir go n-inseodh sí go mbraitheann sé
mar chleitearnach féileacáin nó iasc beag ag déanamh fiarláin laistigh di.
Ag sé mhí is féidir leis an mbabaí croí a m(h)áthar ag bualadh a chloisteáil, chomh maith le guthanna, ceol
agus fuaimeanna eile. Caitheann an babaí cuid den am ina d(h)úiseacht agus an chuid eile ina c(h)odladh.
Le linn tréimhsí dúiseachta an bhabaí coinnítear gnóthach é/í ag tástáil na bhfrithluailí sin a bheidh chomh
tábhachtach sin i ndiaidh go saolaítear é/í. Cleachtaíonn siad an súrac. Aimsíonn roinnt babaithe a
n-ordóga agus is maith leo iad a shúrac sula saolaítear iad fiú. Chomh maith le ciceáil, cleachtaíonn siad an
bhreith ar rudaí le méara a lámh agus a gcos araon. Faoi seo tá eolas maith ag máthair an bhabaí ar an
luail agus an síneadh atá á dhéanamh ag an mbabaí. Leis an gciceáil ar fad, braitheann siad go mbeidh an
Feairín nua seo ina imreoir sacair sa Phríomhléig! Ach tá sé athdhearbhaitheach don mháthair nuair a
bhraitheann sí an luail sin. Athdhearbhaíonn sé di go bhfuil an babaí sláintiúil agus gníomhach.
Agus lá breithe an bhabaí ag druidim tá an babaí fásta chomh mór sin gur lú an spás atá aige/aici bogadh
timpeall i mbroinn a m(h)áthar. Cleachtaíonn an babaí análú anois. Níl aon aer sa bhroinn, níl ann ach
leacht. Slogann an babaí an leacht uaireanta agus cothaíonn sé sin snag. B’fhéidir go mbraithfeadh an
mháthair an babaí ag brúchtadh agus go ndéanfadh sí iontas den rud atá ag tarlú. Sna naoi mí sula
saolaítear babaithe, déanann siad an-chuid athraithe agus fáis.
Nuair atá an babaí ullamh le saolú fágann sé/sí broinn na máthar tríd an bhfaighin. Mar thoradh ar an ngrá
idir máthair agus athair an bhabaí faightear míorúilt beatha nua. Le breith an bhabaí tabharfar athruithe
móra i saol na dtuismitheoirí.
B’fheidir go mbeadh roinnt spraoi ann dá labhródh sibh le bhur bpáiste ag baint úsáide as na
ceisteanna seo a leanas:
▲ An fáth gur cheap daoine eile go mbeifeá i do bhuachaill nó i do chailín
▲ Ar tháinig tú faoi dheifir nó mar a bhí sceidealta
▲ An raibh folt mór gruaige ort nó an raibh tú maol
▲ Cé leis a raibh cosúlacht agat
▲ Cén meáchan a bhí agat nuair a saolaíodh tú
▲ Cén chéad bhréagán a bhí agat
▲ Na daoine go léir a bhí sona nuair a saolaíodh tú

219

8 a baby is a miracle Irish:8 a baby is a miracle Irish

14/07/2009

11:40

Page 220

9 choices, decision makin Irish:9 choices, decision makin Irish

14/07/2009

11:41

Page 221

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Téama 9

Roghanna agus Cinnteoireacht

9 Roghanna agus
Cinnteoireacht
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Téama

9

Roghanna agus Cinnteoireacht
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do na daltaí scileanna cinnteoireachta a
fhorbairt agus na fachtóirí a imríonn tionchar ar chinntí agus
roghanna pearsanta a scrúdú go criticiúil.

Roghchlár Téamaí

Rogha 1
Scéal:

Faoi Chinntí Deacra

Labhraimís:

Faoi Roghanna a Dhéanaimid

Grúpobair:

Cinntí, Cinntí

Plé Ranga:

An méid atá foghlamtha agam,
An méid atá cinntithe agam

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Scéal faoi chinneadh a dhéanamh
agus a iarmhairtí

Litir a Scríobh:

Litir chugam féin

Nóta ar Chinnteoireacht
Agus lántaitneamh á bhaint as an saol ní mór fadhbanna a fhuascailt agus cinntí is roghanna a
dhéanamh. Is féidir teacht ar phróisis dá leithéidí mar dhuine aonair nó mar ghrúpa. Agus iarracht
á déanamh fadhbanna páistí a fhuascailt nó a ndeacrachtaí a réiteach dóibh, cothaítear an meon
iontu gur féidir le duine éigin eile an fhadhb a "réiteach" agus go ndéanfaidh daoine fásta a
gcinntí dóibh.
Is féidir an próiseas cinnteoireachta sna hábhair seo a mhúineadh do rang nó do dhuine aonair a
bheidh in ann, le cleachtadh, cinntí céillí a oireann dá n-aois a dhéanamh go neamhspleách le
tuiscint ar na hiarmhairtí.

222

9 choices, decision makin Irish:9 choices, decision makin Irish

14/07/2009

11:41

Page 223

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Téama 9

Roghanna agus Cinnteoireacht

Rogha 1

Scéal:

Scéal:

Faoi Chinntí Deacra

Labhraimís:

Faoi Roghanna a Dhéanaimid

Faoi Chinntí Deacra

Slí amháin chun deiseanna a thabhairt do na daltaí foghlaim faoi bheatha nua agus na freagrachtaí
a ghabhann léi ná trí scéal nó dán a léamh. Is féidir leis na daltaí an scéal a léamh iad féin nó
d’fheádfadh an múinteoir é a léamh don rang. Trí scéal dá leithéid a léamh faigheann an páiste
taithí ionadach ar chinnteoireacht.
Déileálann na leabhair seo a leanas le cinntí deacra:
Jacqueline Hyde le Robert Swindells, foilsithe ag Doubleday
Leagan nua-aimseartha de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Faigheann Jacqueline amach faoi iarmhairtí
roghanna.
The Minipins le Carol Kendall, foilsithe ag Puffin
Is í an cheist láir sa scéal ná cinneadh atá le déanamh ag an mionlach faoin gcineál saoil
amaideach atá á bhrú orthu ag an tromlach a leanúint.
Marianne’s Dreams le Catherine Storr, foilsithe ag Puffin
Is buachaill míchumasaithe é Marcus a mbuaileann Marianne leis ina brionglóidí. Teastaíonn
cabhair uaidh. Ach an bhfuil Marianne cróga a dóthain chun é a tharrtháil ón mbaol ina gcuireann
sí féin é?
The Willow Street Kids le Michelle Elliot, foilsithe ag Piccolo
Tá a fhios ag na Willow Street Kids cad tá le déanamh. Seasann siad le chéile agus cabhraíonn siad
le chéile chun déileáil le roinnt fadhbanna an-achrannacha.
Mar mhalairt, b’fhéidir go mbeadh na daltaí in ann leabhair oiriúnacha atá léite acu féin a
mholadh. Iarr orthu iad a thabhairt isteach don leabharlann ranga. Spreag na páistí le plé a
dhéanamh ar an méid atá léite acu.
D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas a bheith úsáideach le haghaidh agallamh i bpéirí:
▲ Cén leabhar a bhí á léamh agat? Cé a scríobh é? Cad faoi a raibh sé?
▲ Cérbh iad na príomhcharachtair?
▲ Cad é/iad an cinneadh/na cinntí a bhí ar an bpríomhcharachtar/na príomhcharachtair a
dhéanamh?
▲ Cad a chinn siad a dhéanamh? Cén fáth? Cad a d’imir tionchar ar a gcinntí?
▲ Cérbh iad iarmhairtí an chinnidh/na gcinntí sin?
▲ An mbeifeása i ndiaidh an cinneadh céanna a dhéanamh? Cén fáth?
▲ Cad a insíonn an scéal seo duit faoi chinntí a dhéanamh? An dóigh leat go bhféadfadh sé
a bheith fíor?
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Faoi Roghanna a Dhéanaimid

D’fhéadfadh sé go n-áireofaí na smaointe seo a leanas i dtabhairt isteach an mhúinteora don roinn
seo. Tá roinnt cinntí furasta le déanamh agus tá roinnt eile deacair le déanamh. Uaireanta, ní mór
dúinn roghnú idir rud atá deas a ngabhann tairbhe láithreach leis agus rud éigin atá deacair a
bhfuil toradh níos fearr air ach a bhaineann leis an todhchaí. Tugaimid ‘sásamh moillithe’ air sin
nuair atá an fhoighne againn feitheamh le rud seachas freagairt láithreach ar ár mianta agus
riachtanais a éileamh. Léiríonn daoine óga atá in ann sásamh a chur siar leibhéal áirithe aibíochta.
Uaireanta, ní mór dúinn roghnú idir an rud atá ceart agus an rud atá mícheart. De réir mar a
fhorbraíonn daoine óga ionracas pearsanta, aithníonn siad an luach le cinntí morálta a dhéanamh.
B’fhéidir go mbeadh sé sin deacair uaireanta, ach go háirithe in aghaidh piarbhrú chun a mhalairt
a dhéanamh. Nuair a chleachtaíonn siad ionracas agus nuair a bhíonn taithí acu ar a thairbhe,
tagann sé chun bheith ina fhachtóir féinspreagtha ina n-iompar.
Is féidir na cnámhscéalta seo a leanas a phlé i ngrúpaí beaga:

1

Bhí Seán dáiríre faoin bpeil. Thraenáladh sé go rialta, ag cailleadh dea-amanta leis na
leaideanna uaireanta. Bhí tallann ag Aodhán don pheil ach thaitin an pheil neamhfhoirmiúil a
d’imríodh sé lena chairde. Nuair a roghnaíodh Seán don fhoireann scoile agus nuair a fágadh
Aodhán amuigh, is beag duine a thuig cén fáth a bhí leis. Ach níos faide anonn chruthaigh
Seán é féin agus a bhuí lena scileanna bhain an fhoireann barr na léige amach.
▲ Cad a tharla do Sheán mar thoradh ar an rogha dheacair a dhéanamh?
▲ Cén rogha fhurasta a d’fhéadfadh sé a dhéanamh?
▲ Cérbh iad na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag an rogha fhurasta?
▲ Cad iad na tionchair a bheadh i ndiaidh an rogha fhurasta a spreagadh?
▲ Cén fáth go ndearna Seán an rogha dheacair, dar leat?

2

Cheap cairde Thomáis go raibh sé amaideach. Cheistigh sé é féin faoi sin chomh maith
uaireanta. Bhí a Mhamaí i ndiaidh a chur ina luí air cuairt a thabhairt ar Sheosamh, comharsa
scothaosta, gach tráthnóna Sathairn agus a ofráil dó go ndéanfadh sé roinnt jabanna beaga
dó. Thagadh a chairde go léir le chéile tráthnóna Dé Sathairn agus d’imrídís peil nó théidís
chuig an bpictiúrlann. I dtosach báire, bhí Seosamh an-chiúin ach bhí sé pointeáilte go
ndéanfaí gach rud ar bhealach áirithe. Lean Tomás de chuairteanna a thabhairt ar Sheosamh
ar feadh roinnt míonna agus rinneadh cairdeas mór eatarthu. D’insíodh Seosamh sárscéalta
faoin tráth a bhí sé ina bhuachaill. Trí bliana níos faide anonn an-chairde is ea Tomás agus
Seosamh. An-gharraíodóir is ea Seosamh agus tá an-chuid múinte aige do Thomás faoi
phlandaí a fhás. Tugann Seosamh an-chomhairle dó chomh maith nuair atá sé i dtrioblóid.
▲ Bhí Seosamh an-chiúin i dtosach. Cad a bhí á smaoineamh ag Tomás, dar leat?
▲ Cén fáth gur chinn Tomás ar leanúint de na jabanna a dhéanamh do Sheosamh, dar leat?
▲ Cad a bheadh caillte aige?
▲ Dá mbeifeása i suíomh Thomáis cad a bheifeá i ndiaidh a dhéanamh sa suíomh sin,
dar leat?
▲ Nuair a bhí jabanna á dhéanamh ag Tomás do Sheosamh, bhí a chairde ag imirt peile.
Conas a bhraith sé, dar leat?
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Roghanna agus Cinnteoireacht

Bhí an cúrsa tarrthála dian go maith. D’éirigh an-chuid rannpháirtithe as. Bhí an aimsir go
breá agus bhí rudaí eile le déanamh. Bhí áthas orthu gur lean Eoin de. Bhí cúis áthais ar leith
ag Séamas faoi sin. Nuair a bhíodh deacrachtaí san uisce aige, bhíodh a fhios ag Eoin cad a
bhí le déanamh. Ag deireadh an lae, laoch a bhí in Eoin.
▲ Cad a d’fhéadfadh tarlú dá mbeadh an rogha fhurasta déanta ag Eoin?
▲ Cad a bheadh i ndiaidh tionchar a imirt air?
▲ Cad a bheadh caillte ag Eoin agus an rogha dheacair a dhéanamh?

4

Cúpla a bhí i Sinéad agus Aedín. Nuair a d’fhaigheadh Sinéad airgead chaitheadh sí go pras é
de ghnáth. Shábháladh Aedín a cuid airgid. Ar deireadh, bhí dóthain airgid ag Aedín chun an
seaicéad álainn a raibh súil aici air a cheannach. Bhí éad ar Shinéad. "Ní thuigim é sin," a
dúirt sí. "Cá bhfuair tú an t-airgead sin ar fad?"
▲ Cad a chaill Aedín mar gheall ar a bheith ag sábháil airgid?
▲ Cad a ghnóthaigh sí ar deireadh?
▲ Cad a d’fhéadfadh tionchar a imirt uirthi chun an rogha dheacair a dhéanamh agus a
cuid airgid a shábháil?
▲ Cad a chaill Sinéad mar gheall ar a cuid airgid a chaitheamh?
▲ Cad a d’fhéadfadh tionchar a imirt uirthi chun an rogha fhurasta a dhéanamh agus a
cuid airgid a chaitheamh?
▲ Cé acu ab ea an rogha ab fhearr, dar leat?

5

Tugadh an tsóinseáil mhícheart d’Aisling nuair a bhí sí sa siopa. Cheap an siopadóir go raibh
sí i ndiaidh nóta deich bpunt a thabhairt dó in áit an nóta cúig phunt a thug sí. Mar sin, bhí
cúig phunt sa bhreis sa tsóinseáil aici. D’inis sí dó faoi agus thug an t-airgead ar ais dó. Níos
faide anonn nuair a bhí sí ag cuardach poist samhraidh d’fhostaigh sé í. ‘Tá a fhios agam gur
féidir liom muinín a chur ionat,’ a dúirt sé.
▲ Cad a d’fhéadfadh Aislíng a dhéanamh leis an nóta cúig phunt a tugadh di go
hearráideach?
▲ Cad a ghnóthaigh sí as an airgead a thabhairt ar ais?
▲ Cad a d’fhéadfadh tionchar a imirt uirthi an t-airgead a thabhairt isteach?
▲ Cad a d’fhéadfadh tionchar a imirt uirthi an t-airgead a choinneáil?
Tarraing aird na ndaltaí ar ghnóthachtálacha nach mbaineann le cúrsaí airgid. Bhí meas ag an
siopadóir uirthi. Bhí cáil as a hionracas gnóthaithe aici. Bhraith sí go maith fúithi féin. Bhí sí
fíor dá luachanna.
An raibh ort aon chinneadh mar sin a dhéanamh nuair a bhí tú idir dhá chomhairle idir na
gnóthachtálacha sa ghearrthéarma agus na gnóthachtálacha san fhadtéarma.
▲ Cad a tharla?
▲ Cén tairbhe a bhí ann sa ghearrthéarma?
▲ Cén cúiteamh a bhí ann san fhadtéarma?
▲ Cad a chinn tú?
▲ Cad a d’imir tionchar ar do chinneadh?
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Rogha 2
Grúpobair:

Cinntí, Cinntí

Plé Ranga:

An méid atá foghlamtha agam,
An méid atá cinntithe agam

Grúpobair:

Cinntí, Cinntí

Déanaimid cinntí gach uile nóiméad den lá, nach mór. Bíonn na cinntí sin éagsúil, ó chinn
an-simplí ar nós ‘cad a chuirfidh mé orm féin inniu?’ go cinntí deacra ar nós rogha cairde, rogha
spéiseanna agus caithimh aimsire. D’fhéadfadh sé go mbeadh na cairde a bhí agat agus tú ní ba
óige ina ndlúthchairde leat i gcónaí. D’fhéadfadh an caitheamh aimsire a bhí agat agus tú ní ba
óige a bheith ar aon dul leis an gcaitheamh aimsire atá anois agat. Ar an taobh eile, tá
neamhspleáchas níos mó á fháil agat ó bhaill do theaghlaigh, tá níos mó cinntí á ndéanamh agat
faoin rud a dhéanann tú le d’am agus cé leis a mbíonn tú. D’fhéadfadh sé gur cinntí tábhachtacha
iad sin a imríonn tionchar ort mar atá agus ar an duine lenar mhaith leat bheith cosúil.
Smaoinigh faoi chinneadh deacair a rinne tú le déanaí. Mar shampla, obair bhaile a dhéanamh in
áit féachaint ar an teilifís, dul go cleachtadh peile seachas físchluichí a imirt le do chairde, srl.
Seo roinnt ceisteanna le cur agat ort féin faoin gcinneadh a rinne tú:
▲

Cad é an cinneadh a bhí orm a dhéanamh?

▲

Cad a rinne tionchar ar an gcinneadh a rinne mé?

▲

Cé a rinne tionchar ar an ginneadh a rinne mé?

▲

An raibh roghanna eile ann ar roghnaigh mé gan aird a thabhairt orthu?

▲

Dá mbeadh an cinneadh le déanamh arís agam, cad a dhéanfainn?

▲

An rachainn chuig éinne ar lorg comhairle?

C

Cad é an cinneadh is gá dom a dhéanamh?

R Cad iad na roghanna atá agam?
I

Cad iad na hiarmhairtí a bheidh ann?

A Cé air a n-iarrfaidh mé comhairle?
C

Cad a chinnfidh mé?

Féadfaimid an tslí seo chun cinntí a scrúdú a choimriú ag baint úsáide as an bhformáid seo:

CRIAC
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Grúpobair
Ag baint úsáide as na ceisteanna ar an leathanach roimhe, cén cinneadh a dhéanfá sna suímh seo
a leanas?
▲ Ofrálann do chara toitín duit, ní theastaíonn uait tobac a chaitheamh.
▲ Iarrann duine éigin i do rang ort an féidir leis/léi d’obair bhaile mata a chóipeáil
agus ní hé an chéad uair é a tharla sé seo.
▲ Iarrann do mháthair ort súgradh le do dheartháir nó deirfiúr óg. Teastaíonn uait dul
amach.
▲ Tá tú i ndiaidh péire nua bróg reatha a iarraidh ar do mháthair. Insíonn sí duit go
bhfuil cúrsaí airgid chomh maith sin agus ní mór duit an rogha a dhéanamh idir péire
nua bróg reatha nó dul ar an turas scoile.
▲ Molann do chara go rachadh sibh ag múitseáil ón scoil le chéile.
▲ Tá tú i dteach do chara agus tá clár ar siúl ar an teilifís ar eol duit nár chóir duit
féachaint air.
An féidir leat smaoineamh ar aon suímh eile nuair a bheadh ort cinneadh deacair a dhéanamh?

Plé Ranga:

An méid atá foghlamtha agam
An méid atá cinntithe agam

Pléigh leis na daltaí cad tá foghlamtha acu i mbliana faoi chuid de na ceannteidil seo a leanas nó
fúthu go léir:
▲ Cad tá foghlamtha agam fúm féin
▲ Cad tá foghlamtha agam faoi mo chairde agus faoi dhaoine eile
▲ Cad tá foghlamtha agam faoi mo mhothúcháin féin
▲ Cad tá foghlamtha agam faoi mhothúcháin daoine eile
▲ Cad tá foghlamtha agam faoi bheith sláintiúil
▲ Cad tá foghlamtha agam faoi bheith sábháilte
▲ Cad tá foghlamtha agam faoi fhás suas
▲ Fiafraigh de na páiste an bhfuil an méid atá foghlamtha acu i ndiaidh iad a athrú ar
aon bhealach ar leith nó an bhfuil an méid atá foghlamtha acu i ndiaidh cur orthu
cinneadh nó rogha a dhéanamh ina saol féin.
▲ Ar imir aon rud eile, m.sh. clár teilifíse, duine éigin eile, tionchar ort sa chinneadh
sin?
▲ Ar rogha fhurasta an rogha sin? Cén fáth?
▲ An raibh sí deacair? Cén fáth?
▲ Dá mbeadh a fhios ag daoine eile faoin rogha nó faoin gcinneadh sin cad déarfaidís?
▲ Cad déarfadh do thuismitheoirí? Cad déarfadh do chairde?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Téama 9

Roghanna agus Cinnteoireacht

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Scríofa:

Scéal faoi chinneadh a dhéanamh
agus a iarmhairtí

Litir a Scríobh:

Litir chugam féin

Gníomhaíocht Scríofa:

Scéal faoi chinneadh a dhéanamh
agus a iarmhairtí

Iarr ar na daltaí scéal a scríobh óna dtaithí féin nó óna samhlaíocht faoi chinneadh deacair a
dhéanamh:
▲

Cé hé/hí an príomhcharachtar sa scéal?

▲

Cén cinneadh a rinne an príomhcharachtar?

▲

Cad a chinn sé nó sí? Cén fáth?

▲

An raibh iarmhairt fadtéarma agus gearrthéarma ann?

▲

Cad a d’imir tionchar ar an gcinneadh?

▲

Cad í iarmhairt an chinnidh sin?

▲

An raibh éifeacht ag an iarmhairt sin láithreach nó san fhadtéarma?

Cuir an scéal i láthair i bhfoirm leabhair.
Teastóidh teideal spéisiúil don scéal in éineacht le clúdach tarraingteach, leathanach teidil, ainm
foilsitheora samhlaíoch, tiomnú agus buíochas, nóta gearr faoin údar, leathanach ábhair le
ceannteidil na gcaibidlí, an scéal féin, clúdach cúil le hachoimre gearr ar an scéal chun spéis an
léitheora a spreagadh agus/nó roinnt sleachta ó na léirmheastóirí.

Litir a Scríobh:

Litir chugam féin

Iarr ar na daltaí litir a scríobh chucu féin, ag rá cad iad na bealaí inar mhaith leo feabhsú mar
dhuine i scoil iar-bhunoideachais agus na bealaí praiticiúla inar féidir leo tabhairt faoi sin. Ba
chóir formáid litreach a bhreithniú le haghaidh foghlama agus comhtháite níos leithne.
Cuireann na daltaí a seoladh féin ar chlúdach na litreach agus séalaíonn siad an litir ann. Is féidir
leo an litir a oscailt iad féin ag am oiriúnach nó i ndiaidh saoire na Nollag b’fhéidir, nó is féidir
leis na daltaí an litir a léamh nuair atá siad socraithe síos sa scoil iar-bhunoideachais.
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Roghanna agus Cinnteoireacht

Naisc idir Baile is Scoil
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Sa rang, táimid ag súil le cabhrú le bhur bpáiste chun go mbeidh sé/sí in ann cinntí a dhéanamh
agus bheith ar an eolas faoi cad a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar an gcaoi a ndéanann sé/sí na
cinntí sin.
Mar cheacht a leanann ag baile b’fhéidir go bhféachfadh sibh ar bhealaí le bhur bpáiste chun
cinntí a dhéanamh ag baint úsáide as C R I A C

C

Cad é an cinneadh is gá dom a dhéanamh?

R Cad iad na roghanna atá agam?
I

Cad iad na hiarmhairtí a bheidh ann?

A Cé air a n-iarrfaidh mé comhairle?
C

Cad a chinnfidh mé?

Nuair a
dhéanaim
cinneadh féachaim
ar na roghanna ar
dtús

B’fhéidir gur mhaith libh labhairt faoin méid seo chomh maith:
▲

Roinnt cinntí atá déanta ag bhur bpáiste an tseachtain seo

▲

An raibh siad deacair nó furasta le déanamh

▲

Cad a d’imir tionchar ar na cinntí sin - cairde, teilifís, daoine fásta, srl.

▲

Cad iad na tairbhí a bhí ann sa ghearrthéarma

▲

Cad iad na tairbhí a bhí ann san fhadtéarma

▲

I ndiaidh labhairt faoi chinntí ar mhaith le bhur bpáiste aon cheann de na cinntí a
athrú - Cén fáth?

Gabhann iarmhairtí
leis na cinntí a
dhéanaimid i
gcónaí
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Innéacs

Rang a Sé: Réimsí Imeasctha
Ábhar

Téama

Lch

Mise agus Mo Bharrmhianta
Cineálacha Difriúla Grá
Teaghlaigh
Teaghlaigh
Sláinte agus Sábháilteacht
Sláinte agus Sábháilteacht

134
147
153
156
166
169, 170

Mothúcháin
Ag fás agus ag athrú
Ag fás agus ag athrú
Ag fás agus ag athrú
Is míorúilt é babaí.
Is míorúilt é babaí.
Roghanna agus Cinnteoireacht

179
186
196
196
213
216
224

Gaeilge
Forbairt Teanga
Labhraimís:
Fúmsa agus mo bharrmhianta
Cineálacha Difriúla Grá
Scéal Teaghlaigh Amháin
Faoi Theaghlaigh
Sláinte agus Sábháilteacht
Roghanna Sláintiúla
An chaoi a n-imríonn gníomhartha
tionchar ar mhothúcháin
Faoin Scéal
Faoi Athruithe
Faoin méid atá foghlamtha againn
Athruithe a thugann babaí chuig tuismitheoirí
Faoi aire a thabhairt do bheatha nua
Faoi roghanna a dhéanaimid
Plé Ranga
Faoi Theaghlaigh
Caidreamh agus Comhthéacs do Bheatha Nua
An méid atá foghlamtha agam,
An méid atá cinntithe agam
Coinbhleacht a Réiteach
Nósanna Sláintiúla
Oidis don Dea-Shláinte
Cinntí, Cinntí

Teaghlaigh
Caidreamh agus Beatha Nua

155
203

Roghanna agus Cinnteoireacht
Teaghlaigh
Sláinte agus Sábháilteacht
Sláinte agus Sábháilteacht
Roghanna agus Cinnteoireacht

222
158
168
173
226

Forbairt Teanga
Ag cur síos ar dhaoine, ag cur síos orm féin

Mise agus Mo Bharrmhianta

133

Scéal
Cineálacha Difriúla Grá
Faoi Theaghlaigh
Faoi Bhabaithe
Faoi Chaidreamh Grách
Faoi Chinntí Deacra

Cineálacha Difriúla Grá
Teaghlaigh
Is míorúilt é babaí.
Ag fás agus ag athrú
Roghanna agus Cinnteoireacht

146
153
218
186
223

Staidéar ar na Meáin
Cineálacha Difriúla Grá

Cineálacha Difriúla Grá

144

Gníomhaíochtaí Scríofa:
Cuir timpeall an moladh
Féinbheathaisnéis Stairiúil
Litir chugam féin
Cad is Grá ann?
Grá Speisialta
Scéal faoi chinneadh a dhéantar agus a iarmhairtí

Mise agus Mo Bharrmhianta
Mise agus Mo Bharrmhianta
Mise agus Mo Bharrmhianta
Cineálacha Difriúla Grá
Cineálacha Difriúla Grá
Roghanna agus Cinnteoireacht

134
135
138
146
147
228

Dánta a scríobh
Dán Ranga

Is míorúilt é babaí.

218
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Sé

Innéacs

Litreacha a scríobh
Litir chugam féin
Litir chugam féin

Mise agus Mo Bharrmhianta
Roghanna agus Cinnteoireacht

138
228

Ag scríobh litreacha
Féinbheathaisnéis Stairiúil
Cairt Teaghlaigh
Cairt Dea-Shláinte agus Sábháilteachta

Ag fás agus ag athrú
Teaghlaigh
Sláinte agus Sábháilteacht

189
157
168

Sláinte agus Sábháilteacht

165

Cuairt ó:
Tuismitheoir(í) agus Babaí

Is míorúilt é babaí.

216

Ceacht Eolais
Víris agus Baictéir
Dul siar ar athruithe le linn caithreachais
Is míorúilt é babaí.

Sláinte agus Sábháilteacht
Caidreamh agus Beatha Nua
Is míorúilt é babaí.

171
202
211

Stair
Óige go hAosacht

Ag fás agus ag athrú

188

Tíreolaíocht
Freagrachtaí in Éirinn agus i dTíortha Eile

Ag fás agus ag athrú

190

Eacnamaíocht Baile
Oideas don Dea-Shláinte

Sláinte agus Sábháilteacht

173

Tionscadal
Scoil Dara Leibhéal

Ag fás agus ag athrú

192

Teacht le chéile
Cineálacha Difriúla Grá
Rólghlacadh Réitithe Coinbhleachta

Mise agus Mo Bharrmhianta
Cineálacha Difriúla Grá
Teaghlaigh

138
143
158

Ealaín
Féinphortráid
Scaoileann Searc Snaidhmeanna
Siombailí Teaghlaigh
Siombailí Cairdis (Batik)
Dóchais a Aimsiú

Mise agus Mo Bharrmhianta
Cineálacha Difriúla Grá
Teaghlaigh
Mothúcháin
Ag fás agus ag athrú

136
148
160
181
196

Mata
Suirbhé ar Chleachtais Dea-Shláinte agus
Sábháilteachta

Eolas Imshaoil

Drámaíocht

232

