COMHAD FÍRICÍ:
SLÁINTE & CÚRAM
SÓISIALTA GCE
PÁISTÍ A CHUMHDACH

Forbairt dhearfach a chur chun cinn i suíomhanna luathbhlianta
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• Anailís a dhéanamh ar chineálacha éagsúla
straitéisí is féidir le baill foirne sa tsuíomh atá i
gceist a úsáid le forbairt fhisiceach, intleachtúil,
mhothúchánach agus shóisialta a chur chun
cinn don pháiste ag an aois atá roghnaithe, mar
shampla trí na rudaí seo:
– gníomhaíochtaí a eagrú; agus
– idirghníomhaíocht a spreagadh

Inneachar an Chúrsa
Caitheann cuid mhór páistí a lán dá gcuid ama i
suíomh luathbhlianta.
I gcás páistí réamhscoile, seans go dtarlaíonn
sé le ligean dá dtuismitheoirí a bheith ag obair.
Tugtar deis do mhórán páistí trí bliana d’aois
freastal ar naíscoil agus bogann siad as sin go
dtí bunoideachas. Forbraíonn páistí go gasta
sa tréimhse sin agus tá sé riachtanach go
dtugtar deiseanna dóibh forbairt go fisiciúil, go
mothúchánach, go hintleachtúil agus go sóisialta.
Tá freagracht ar bhaill foirne i suíomh luathbhlianta
réimse gníomhaiochtaí a sholáthar agus straitéisí
éagsúla a úsáid leis an fhorbairt sin a chur chun
cinn.
Áirítear i suíomhanna luathbhlianta teach feighlí
páistí, naíolanna, grúpaí máithreacha agus lapadán,
naíscoileanna agus scoileanna.

Teach feighlí páistí
Úsáideann feighlithe páistí réimse straitéisí le
forbairt na bpáistí atá faoina gcúram a chur
chun cinn. Cuirtear réimse de ghníomhaíochtaí a
bhaineann le haois ar fáil a d’fhéadfadh na rudaí seo
a bheith ina measc - súgradh taobh amuigh, mar
shampla, sleamhnáin, frámaí dreapadóireachta,
bréagáin mharcaíochta, tithe súgartha, poill
liathróide agus táblaí gainimh agus uisce. Má
ghlacann páistí páirt sna gníomhaíochtaí sin
cuirfear lena bhforbairt ar dhóigheanna éagsúla
amhail scileanna oll-luaileacha agus comhordaithe
a fhorbairt, neamhspleáchas a mhéadú, comhroinnt,
comhoibriú agus foghlaim faoi na séasúir.
D’fhéadfaí a áireamh i súgradh taobh istigh
bréagáin ina ndéantar carnadh, cluichí cláir, éadaí le
gléasadh suas, a lán leabhar agus uirlisí ceoil.
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Tugtar deiseanna do pháistí scileanna pearsanta
agus sóisialta a fhorbairt ar dhóigheanna éagsúla;
• suí le baill foirne ag am béilí i ngrúpaí beaga;
• cuidiú leis an tábla a leagan;
• an fhoireann ag spreagadh páistí le riachtanais
daoine eile a chur san áireamh trí rudaí a
shíneadh chuig a chéile agus cuidiú le daoine eile
freastal orthu féin;

Uaireanta tugann feighlithe na páistí ar thurasanna,
mar shampla go dtí an zú, go feirm, go háit súgartha
taobh istigh, go dtí an trá nó go páirc foraoise.

Gníomhaíocht 1

Déan taighde ar an réimse straitéisí a d’fhéadfadh
feighlí páistí a úsáid agus líon isteach tábla
ina léirítear an dóigh a dtig le gach ceann acu
forbairt fhisiceach, intleachtúil, mhothúchánach
agus shóisialta páistí a chur chun cinn. Tá roinnt
samplaí sa rannán thuas.

Grupaí súgartha
Is é an rúd atá i gceist le grúpa súgartha cruinniú
rialta de ghrúpa páistí réamhscoile in áit áirithe mar
halla eaglaise nó ionad pobail. De ghnáth is coiste de
thuismitheoirí a eagraíonn grúpaí súgartha dá gcuid
páistí agus do pháistí eile sa phobal le go mbeidh
siad páirteach i súgradh cruthaitheach sóisialta atá
maoirsithe.
Sa tsúgradh thig le páistí bheith ar a suaimhneas
agus iad féin a thuirsiú, agus tá sé tábhachtach
cionn is gur tríd a spreagtar samhlaíocht, a
fhorbraítear scileanna luaileacha agus a theagasctar
féinléiriú.
Sa ghrúpa súgartha, chomh maith le mórán plé le
linn an lae, spreagann an fhoireann páistí le labhairt
ar na rudaí a tharlaíonn dóibh sa tsuíomh. Nuair
is cuí, suíonn an fhoireann leis na páistí le linn na
ngníomhaíochtaí agus cuireann siad ceisteanna
oscailte orthu agus tugann siad isteach teanga a
bhaineann leis an ghníomhaíocht. Cuidíonn sin le
páistí cur leis an teanga atá acu agus í a fhorbairt
agus cuidíonn sé leo abairtí agus focalstór níos casta
a úsáid.

• an fhoireann ag spreagadh páistí le héiri níos
neamhspleáiche agus sláinteachas pearsanta sa
tseomra folctha a fhoghlaim agus nuair atá siad
ag cur orthu a gcuid éadaigh nó ag baint díobh
a gcuid éadaigh le dul isteach sa ghairdín le
hullmhú le haghaidh gníomhaíocht fhisiciúil, nó
nuair atá siad ag súgradh le héadaí gléasta suas;
• tréimhsí plé a reáchtáil ag amanna tábhachtacha
sa lá nuair a insíonn an fhoireann agus na páistí
dá chéile faoi na rudaí a tharla dóibh. Cuireann
sin le féinmhuinín an pháiste agus é ag forbairt
scileanna cainte agus éisteachta;
• an fhoireann ag spreagadh páistí lena gcuid
tuairimi féin a nochtadh agus meas a bheith acu
ar chuid daoine eile;
• an fhoireann ag soláthar drámaíochta, rólimirtí
agus gníomhaíochtaí ‘sa tsaol bheag’ gach lá
d’fhonn scileanna samhlaíochta a chur chun cinn
agus le cuidiú le páistí mothúcháin a aithint agus
déileáil leo, mothúcháin mar ghrá, sceitimíní,
frustrachas, eagla agus fearg;
• an fhoireann ag soláthar cluichí grúpa go rialta
d’fhonn sealaíocht agus meas ar riachtanais
daoine eile a spreagadh;
• leabhair a úsáid a dhéanann iniúchadh ar
mhothúcháin, mar shampla iad a úsáid le cuidiú
le páistí na rudaí a mhothaíonn siad féin a
thuiscint agus a léiriú; agus
• an fhoireann ag spreagadh páistí le ham a
ghlacadh le hamharc tríd leabhair, puzail a
dhéanamh nó am a chaitheamh le duine fásta in
áit chiúin le labhairt faoina gcuid mothúchán.

Nuair a úsáidtear amhráin, scéalta agus rímeanna
go rialta cothaítear muinín agus líofacht sa teanga.
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Gníomhaíocht 2

Tabhair cuairt ar ghrúpa súgartha i do cheantar
le haghaidh seisiúin agus tabhair aird ar an
éagsúlacht straitéisí atá ann le forbairt páistí a
chur chun cinn. Taispeáin do chuid torthaí don
rang s’agat i gcur i lathair gairid agus pléigh an
dóigh le forbairt a chur chun cinn.

Naíolanna
De ghnáth ní chuireann naíolanna cúram ar fáil do
pháistí ach ar feadh tamall gairid, dhá nó tri uair an
chloig de ghnáth.
Uaireanta bíonn naíolanna in ionaid siopadóireachta,
i siopaí móra, in áislanna fóillíochta agus spóirt, in
ionaid páistí agus i gcoláistí oideachais do dhaoine
fásta. Os rud é go mbíonn naíolanna measartha beag
de ghnáth agus nach dtugtar cúram ach ar feadh
tamall gairid is féidir nach mbeidh ann ach réimse
beag gníomhaíochtaí.

Gníomhaíocht 3

Tá méadú ag teacht ar líon na naíolann
go háirithe i siopaí móra agus ionaid
siopadóireachta.
In bhur ngrúpaí pléigí na naíolanna a bhfuil tú ar
an eolas fúthu agus an dóigh a gcuireann siad le
forbairt páistí.

Naíscoileanna
Tá dhá phríomhchineál naíscoile ann:
– bíonn cuid de na naíscoileanna príobháideacha
an-bheag agus is cuid de shlabhra mór cuid acu.
Cuireann siad cúram ar feadh an lae ar fáil do
pháistí réamhscoile.
Cuireann cuid acu cúram iarscoile ar fáil. Gearrtar
táillí ar ráta tráchtála, cé go bhfaighidh roinnt
páistí maoiniú dá n-áiteanna óna n-iontaobhas
áitiúil. Bíonn cuid de na naíolanna á reáchtáil ag
an earnáil dheonach ar bhonn neamhbhrabúis.
– Go minic is cuid de bhunscoil iad naíolanna agus
naíscoileanna na Roinne Oideachais agus bíonn
páistí trí agus ceithre bliana d’aois ag freastal
ar bhonn seisiúin, mar shampla ar maidin nó
tráthnóna. Is múinteoir cáilithe a stiúrann iad.

B’fhéidir go mbeadh réimse de bhréagáin
aoisoiriúnacha ann, gníomhaíochtaí cruthaitheacha
amhail éadaí gléasta suas agus áiteanna boga
súgartha lena n-áiritear ‘an linn liathróidí’ a bhfuil
an-ráchairt uirthi.

I naíscoileanna príobháideacha is minic a thugtar
cúram do pháistí i seomraí éagsúla mar shampla
seomra do pháistí 0–2 bhliain, seomra na lapadán
agus seomra réamhscoile. Ligeann sin do bhaill
foirne straitéisí a úsáid le haghaidh céim forbartha
na bpáistí. Beidh faill ag páistí 1–3 bliana d’aois
bheith páirteach i súgradh céadfach, súgradh
le huisce, súgradh istigh agus amuigh. Seans
go mbeidh am ceoil acu nuair a bheidh siad ag
súgradh le huirlisí simplí ceoil mar thambóiríní,
cloiginí, croiteoirí agus uirlisí eile. Is gnách go
mbíonn rainn do pháistí agus am scéalaíochta ann

Cuidíonn súgradh i linn liathróidí le forbairt páistí
trína scileanna mórluaileacha agus mionluaileacha
a fhorbairt agus iad ag léimneach agus ag bogadh
thart agus ag caitheamh liathróidí. B’fhéidir go
bhforbródh sé a scileanna sóisialta fosta nó seans
go mbeidh siad ag súgradh agus ag déanamh
cumarsáide le páistí eile.
B’fhéidir go gcuirfear le forbairt intleachtúil mar
go bhfoghlaimeoidh na páistí dathanna. Nuair
a chuimlíonn na liathróidí an corp suaimhnítear
an páiste agus seans go mbeidh méadú ar
fhéinmhuinín agus ar fhéinmheas an pháiste.
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gach lá. Chomh maith leis sin thig le baill foirne
páistí a thabhairt amach ar siúlóidí, go háirithe
má tá an naíscoil faoin tuath nó cóngarach do
pháirc. Cuidíonn na gníomhaíochtaí sin uilig le
forbairt na bpaistí.

r ai n n d o
phái st í
Trí rainn do pháistí a rá is féidir forbairt intleachtúil
a chothú ar mhórán dóigheanna. Nuair a
chluineann páistí rainn cluineann siad focail nua
agus nuair a deir na páistí an rann faigheann siad
cleachtadh ar thuinairde, fuaim agus teanga.
Cuidíonn siad le páistí scileanna fónacha a
fhoghlaim, ceann de na príomhdhóigheanna
a dteagascann scoileanna léitheoireacht.
Leathnaíonn rainn samhlaíocht páiste agus
cuidíonn siad leo seicheamhú a thuiscint. Is
maith an rud do ghrúpa na rainn a cheol nó
ligeann sé do gach páiste a bheith páirteach agus
méadaíonn sé a bhféinmhuinín, rud a fhágann
braistint chomhuintearais acu agus a chothaíonn a
bhforbairt mhothúchánach.

Gníomhaíocht 4

Déan taighde ar naíscoil agus i ngrúpaí pléigh
an dóigh a gcuireann na straitéisí atá in úsáid le
forbairt na bpáistí.
I gcás páistí 3-4 bliana d’aois atá ag freastal ar
naíscoil i scoil nó san earnáil phríobháideach
leantar Treoir Churaclaim le haghaidh Oideachas
Réamhscolaíochta atá ar fáil ón Roinn Oideachais.
Bítear ag dúil go dtabharfaidh múinteoirí agus baill
foirne sa naíscoil deiseanna do pháistí, trí shúgradh
agus eispéiris eile foghlaim a fhorbairt a bhaineann
leis na rudaí a leanas;
– na healaíona
– eispéiris luatha matamaitice
– forbairt phearsanta, shóisialta agus
mhothúchánach
– forbairt agus bogadh fisiceach
– an domhan thart orainn.

Cuirtear réimse leathan gníomhaíochtaí ar fáil agus
de ghnáth tá siad sin bunaithe thart ar théama
mar shampla ‘daoine a chuidíonn linn’ nó ‘taisteal’.
Áirítear sna gníomhaíochtaí seo gníomhaíochtaí
ealaíne agus deartha, gníomhaíochtaí ceoil, eispéiris
mhatamaitice (e.g. breathnú ar chruthanna éagsúla,
seicheamhú agus uimhreacha), scéalta, rainn,
pictiúir, drámaíocht, súgradh fisiciúil agus a lán eile.
Is maith le páistí i naíscoileanna a bheith ag
péinteáil agus cothaíonn an phéinteáil forbairt
fhisiceach páistí trí chuidiú le comhordú súl agus
lámh agus scileanna mínluaileacha. Cothaítear
forbairt shóisialta de réir mar a fhoghlaimíonn páistí
le roinnt, le hidirghníomhú le daoine eile agus le
bheith freagrach as glanadh suas agus iad ag obair
le chéile san áit ealaíne. Tríd an phéinteáil seans
go mbeidh páisti ábalta eispéiris a léiriú nach féidir
leo labhairt orthu agus má thugtar moladh agus
spreagadh don phéinteáil méadófar féinmheas,
rud a spreagfaidh forbairt mhothúchánach.
Cuirtear le forbairt intleachtúil na bpáistí mar go
bhfoghlaimeoidh siad faoi dhathanna agus faoi
chruthanna.

An Bhunscoil
Nuair a bhogann páistí ar aghaidh go bunscoil ag
aois 4-5 leanfaidh a múinteoirí an curaclam reachtúil
don Bhonnchéim mar atá leagtha amach ag an
Roinn Oideachais go ceann dhá bhliain (rang a haon
agus rang a dó bunscoile). Tá sin rannta sna réimsí
foghlama a leanas;
– oideachas reiligiúnach
– teanga agus litearthacht
– matamaitic agus uimhearthacht
– na healaíona
– an domhan thart orainn
– forbairt phearsanta agus comhthuiscint
– forbairt fhisiciúil agus gluaiseacht
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Eagróidh na múinteoiri réimse leathan de
ghníomhaíochtaí le foghlaim agus forbairt a chur
chun cinn sna réimsí thuas. Má phleanáiltear
gníomhaíochtaí go maith bíonn seans ann go
dtarlóidh foghlaim. D’fhéadfadh na rudaí a leanas a
bheith sna gníomhaíochtaí, súgradh taobh amuigh,
súgradh le huisce agus le gaineamh, gléasadh suas,
rólimirt, péinteáil, míreanna mearaí, gníomhaíochtaí
ealaíne agus súgradh taobh istigh le réimse de
bhréagáin fhóirsteanacha. Eagrófar gníomhaíochtaí
drámaíochta agus ceoil fosta. Chomh maith leis
sin eagróidh an múinteoir gníomhartha le forbairt
phearsanta agus comhthuiscint a chur chun cinn
agus tá am ciorcail ar na cinn is minice a úsáidtear.
Ag am ciorcail suíonn an rang uilig i gciorcal ar
an urlár nó ar chathaoireacha. Is féidir le réimse
gníomhaíochtaí a bheith ann in am ciorcail, ó phlé
faoi na rudaí maithe agus faoi na rudaí nach bhfuil
chomh maith sin atá ar siúl sa tseomra ranga amhail
fadhbanna mar bhulaíocht a réiteach, agus téamaí
mar ‘an clár teilifíse ab fhearr liom an tseachtain
seo’. In am ciorcail tá deis ag gach páiste labhairt
gan aon chur isteach. Cuireann an ghníomhaíocht
sin forbairt mhothúchánach chun cinn trí pháistí a
spreagadh lena gcuid mothúchán a chur in iúl agus
cothaíonn sé mothú muiníne agus comhuintiris.
Teagascann sé fosta do pháistí meas a bheith acu ar
dhaoine eile.
Chomh maith leis sin pleanáiltear gníomhaíochtaí
le léamh agus scríobh a spreagadh agus tugtar deis
don mhórchuid de na páistí dul ar thurasanna scoile.
Ag deireadh rang 2 bunscoile leanfaidh na páistí
curaclam Eochairchéim 1 go ceann dhá bhliain (rang
a trí agus rang a ceathair).
Tá na réimsí foghlama mar an gcéanna agus
leanann páistí leo ag cur lena gcuid eolais agus
tuisceana agus ag forbairt scileanna. Pleanálann
an múinteoir réimse a bhfuil éagsúlacht ann
de straitéisí le forbairt a spreagadh. Ba chóir go
mbeadh gníomhaíochtaí taitneamhacha agus
sultmhara ag na páistí. Seans go mbeidh uisce
agus gaineamh i measc na ngníomhaíochtaí a
phleanáiltear. Smaoinigh ar an dóigh a dtiocfadh
leis sin forbairt intleachtúil a chur chun cinn go
háirithe sa mhatamaitic agus san uimhearthacht.
Foghlaimeoidh na páistí faoi thoirt agus toilleadh
agus iad ag líonadh coimeadáin atá folamh.
Foghlaimeoidh siad nach n-athraíonn méid an
uisce is cuma cé acu atá an coimeadán gairid agus
leathan nó ard agus tanaí.

Gníomhaíocht 5

I ngrúpaí tabhair chun cuimhne an réimse
gníomhaíochtaí ar ghlac tú páirt iontu i rang a
trí agus rang a ceathair agus pléigh an dóigh
ar chuir siad d’fhorbairt chun cinn. Mura bhfuil
cuimhne agat agus má tá siblíní, nó gaolta, nó
comharsana agat atá níos óige ná tú, cuir ceist
orthu faoi na gníomhaíochtaí a bhí acu féin.

Páistí a bhfuil riachtanais
speisialta acu
Tá seans ann go mbeidh riachtanais speisialta
oideachais ag móran daoine i suíomhanna
luathbhlianta agus b’fhéidir go gcuirfeadh sin isteach
ar a bhforbairt. B’fhéidir go mbeadh fadhb ag páiste
a bhfuil disléicse air le léamh agus scríobh, páiste a
bhfuil Neamhord Hipirghníomhaíochta an Easnaimh
Airde aige b’fhéidir nach mbeadh se rómhaith ag
díriú a airde, b’fhéidir go mbeadh míchumas fisiciuil
ar dhuine, lagú amharc nó lagu éisteachta nó nach
mbeadh ar a chumas meascadh le daoine agus go
mbeadh sé deacair aige éirí cairdiúil le duine.
Os a choinne sin b’fhéidir go mbeadh páiste
tréitheach nó nach mbeadh an Ghaeilge ná an Béarla
mar chéad teanga aige nó aici. B’fhéidir go mbeadh
ar an fhoireann taobh istigh den tsuíomh straitéisí
breise a chur i bhfeidhm le forbairt na bpáistí a chur
chun cinn.
Sa liosta thíos tá roinnt straitéisí a d’fhéadfadh
múinteoir a úsáid le páistí rang a haon go rang a
ceathair bunscoile.
• leanbh a chur ar aghaidh chuig comhordaitheoir
riachtanais speisialta oideachais (CRSO) (SENCO)
le haghaidh measúnú
• taifead imní a chur le cheile nó plean oideachais
aonair (POA) (IEP) don pháiste.
• páiste a chur ar aghaidh chuig gníomhaireachtaí
taobh amuigh mar shampla teiripeoir urlabhra
agus teanga le haghaidh tacaíocht bhreise.
• páistí a chur ina suí ag barr an tseomra ranga
• treoracha soiléire ó bhéal a thabhairt
• amchlár i bhfoirm pictiúr a sholáthar
• gnáthrudaí sa tseomra ranga a lipéadú i dteanga
dhúchais an pháiste chomh maith le Gaeilge
• córas páirtíochta a eagrú
• gníomhaíochtaí a choinneáil gairid
• obair a chur ar fáil in áit chiúin
• obair i ngrupaí beaga a eagrú
• páistí a chur i ngrúpaí mar shampla le haghaidh
léitheoireachta
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• spriocanna agus duaiseanna a thabhairt do
pháiste
• mionathruithe a dhéanamh ar bhileoga oibre
• páistí a spreagadh le páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí
• tacaíocht a iarraidh ar an chúntóir ranga
• treoracha scríofa agus i bhfoirm pictiúr a chur ar
fáil
• córas sealaíochta a bhunú maidir le cuiditheoirí
• moladh agus spreagadh a thabhairt
• dul i gcomhairle agus oibriu go dlúth le
tuismitheoiri agus cúramóirí
• gníomhaíochtaí breise agus obair bhreise a chur
ar fáil
• fanacht níos faide le freagra ón pháiste
• mothú freagrachta a thabhairt do pháistí
• am a shocrú ionas go bhfuil sé ag teacht le hachar
airde
• am a chur ar fáil le gníomhaíochtaí a chur i gcrich
mar shampla amadóir a chur ar dheasc páiste;
agus
• rialacha/ freagrachtaí a mhíniú go soiléir

Gníomhaíocht 6
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Pléigh i ngrúpaí an dóigh a dtacódh na straitéisí
thuas le páistí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu.
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