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Torthaí Foghlama
Úsáideann daltaí an próiseas dearaidh le:
• freagairt a thabhairt ar achoimre dhearaidh;
• taighde a dhéanamh agus a gcuid smaointe féin a ghiniúint. (CM1);
• smaointe a fhiosrú agus a fhorbairt. (CM2);
• fiosrú a dhéanamh ar ealaíontóirí, dearthóirí nó cleachtóirí ceirde ábhartha. (CM1);
• turgnamh a dhéanamh le meáin, ábhair, teicnící, próisis agus teicneolaíochtaí ábhartha le scileanna a 

mhínchóireáil mar fhreagra ar a n-achoimre dhearaidh. (CM2);
• a gcuid smaointe, léargas, pleananna agus intinní a thaifeadadh ar bhonn comhleanúnach. (CM3); agus
• intinní a thabhairt chun críche agus toradh a chomhlánú tríd an phróiseas chruthaitheach a chur i 

bhfeidhm ar bhonn leanúnach. (CM4).

Tá an próiseas dearaidh mapáilte amach thíos, agus léirítear go soiléir an dóigh a mbaineann na cuspóirí 
measúnaithe le gach céim den timthriall dearaidh. 
 

Fíor 1

Próiseas dearaidh – Cás-Staidéar Déanamh Priontaí

COMHAD FÍRICÍ: 
EALAÍN AGUS 
DEARADH GCSE
Comhpháirt 1 Páirt B: Imscrúdú a Dhéanamh ar 
na Tionsclaíochtaí Cruthaitheacha agus Cultúrtha
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Dearadh Chéim 1. Fiosraigh – forbair nó déan freagairt ar achoimre dearaidh.

“Ní mór duit sraith de phatrúin athfhillteacha a dhearadh a úsáidfear le haghaidh 
taispeántas idirnáisiúnta de phatrúin phriontáilte. Úsáid iad seo le Póstaer agus Cuireadh 
a dhearadh leis an taispeántas a fhógairt don phobal. Smaoinigh go cúramach ar an leagan 
amach, dath agus clóghrafaíocht don dearadh agat.”

Leathanaigh Thaighde – Patrúin i ndearadh póstaer 
Úsáid leabhair, irisleabhair, grianghraif de do chuid féin agus an t-idirlíon le taighde físeach a bhailiú a 
bhaineann leis an achoimre dhearaidh. Cuardaigh samplaí maithe de dhearadh grafach, leagan amach, 
clóghrafaíocht, dath, cruth, léaráidí. 

 

Fíor 2
 

Fíor 3

Patrúin i nDearadh Póstaer

TAIGHDE AR AN CHLÓGHRAFAÍOCHT 
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Leathanach Taighde – Leagan amach do dhearadh póstaer
Roinnt leaganacha amach difriúla do dhearadh póstaer a bhailiú mar ionspioráid agus mar thúsphointe 
físeach do do dhearthaí féin. Úsáid irisleabhair, leabhair den dearadh ghrafach agus an t-idirlíon mar fhoinsí 
eile taighde agus le híomhánna a bhailiú. 

 
Fíor 4: Leathán Taighde – Grianghraif de phatrúin 

Cruthaigh do chuid patrún athfhillteach ag úsáid grianghrafadóireachta, patrúin a chuardach sa tsaol thart 
timpeall ort. A oiread grianghraf agus is féidir a ghlacadh de phatrúin athfhillteacha agus is féidir leat a 
aimsiú agus na 10 gcinn is fearr a chur i láthair ar leathanach leabhar sceitseála.

 

Fíor 5

LEAGAN AMACH DO DHEARADH PÓSTAER
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GRIANGHRAIF PHATRÚIN
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Dearadh Chéim 2. Plean – smaointe a ghiniúint agus féidearthachtaí a fhiosrú.

Colláis chlóghrafaíochta – an ealaín a bhaineann le cló a eagrú.

• Tóg píosa páipéir A4 nó A3 agus dear leagan amach comhdhéanta mar chuid de na samplaí thíos. 
 

Fíor 6

• Roinn do phíosa páipéir ina 5 rannán dhifriúla agus cuir saighead i ngach cuid den chomhdhéanamh 
(cuirfidh seo i gcuimhne duit cén treo ina bhfuil na litreacha ag dul.)

• Tóg roinnt irisleabhar nó nuachtán agus gearr amach réimse leathan cló-aghaidheanna. Úsáid réimse 
chomh héagsúil de chlóghrafaíocht agus is féidir.

• A luaithe agus atá na samplaí uilig den chló gearrtha agat, thig leat tosú ar do dhearadh a chóiriú. 
Cuimhnigh do chuid litreacha uilig i ngach rannán a choinneáil dírithe ar an treo chéanna leis an 
tsaighead a tharraing tú.

 

Fíor 7  Fíor 8

I ndiaidh duit socrú a dhéanamh ar chóiriú deiridh do théacs, thig leat tosú ar gach ceann de na focail a 
ghreamú síos.
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Samplaí de Phatrúin Athfhillteacha
Patrúin Bhloic Leath-Thitim

  

Fíor 9  Fíor 10

Bríce  Teasaláid Chomhghlasáilte 
 

 

Fíor 11  Fíor 12

Tabhair cuairt ar an acmhainn ar líne artlandia le liosta níos leitheadaí a fháil de shamplaí de 
dhearthaí patrúin.
http://artlandia.com/wonderland/glossary/

https://artlandia.com/wonderland/glossary/
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Photoshop: Dearadh Geoiméadrach Póstaer 
Don chineál seo dearaidh, beidh 2 íomhá de dhíth ort de phatrúin de do chuid féin, is féidir gur patrúin 
scannáilte a tarraingíodh de lámh atá iontu, nó patrún colláisithe nó móitífeanna priontáilte de phatrún. 

Beidh ort rochtain a bheith agat ar Photoshop agus na rudaí seo a leanas a íoslódáil free triangle geometric 
photoshop brushes nó iad seo free geometric shape brushes.

Céim 1: Ar dtús, oscail d’íomhá nó do líníocht phatrúnaithe trí tharraingt in Photoshop agus cruthaigh ciseal 
nua i bpailéad na gciseal sa chúinne ar dheis ag an bhun in Photoshop.
 

Fíor 13

Céim 2: Bog do chiseal nua (ciseal 1) faoi do chiseal íomhá i bpailéad na gciseal. 
 

Fíor14

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enGB855GB860&q=free+triangle+geometric+photoshop+brushes&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjyh5iB8I7lAhUxQxUIHfIRBYQQ4216BAgAECM&biw=915&bih=443
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enGB855GB860&q=free+triangle+geometric+photoshop+brushes&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjyh5iB8I7lAhUxQxUIHfIRBYQQ4216BAgAECM&biw=915&bih=443
https://www.google.com/search?q=free+geometric+shape+brushes&rlz=1C5CHFA_enGB855GB860&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8iICb8I7lAhWloXEKHY72DmoQ_AUIEygC&biw=915&bih=443#imgrc=j0Zr2wYV4-QAbM:
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Céim 3: Cliceáil ar do chiseal íomhá, anois cliceáil ar dheis air agus scroll síos le cruthaigh masc gearrtha 
a roghnú. 

Fíor 15

Céim 4: Gabh siar chuig ciseal 1, roghnaigh d’uirlis scuaibe ó bharra na n-uirlisí agus coigeartaigh méid 
na scuaibe atá de dhíth ort.
 

Fíor 16
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Céim 5: Socraigh cén chuid den íomhá a bhfuil tú ag iarraidh d’íomhá ghearrtha de phatrún geoiméadrach 
a chruthú uirthi, cliceáil ar chlé agus sábháil do phatrún mar chomhad PNG. Má shábháiltear an comhad 
san fhormáid seo, ciallaíonn sin go bhfuil tú ag sábháil na híomhá le cúlra trédhearcach.
 

Fíor 17

Céim 6: Oscail íomhá phatrúin eile a chruthaigh tú go digiteach, agus bain úsáid as colláis, déanamh 
priontaí, líníocht nó meán eile a roghnaigh tú. Ansin gabh chuig comhad – suíomh leabaithe agus 
roghnaigh d’íomhá ón áit sin. 
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Fíor 18

Céim 7: Leabaigh do chruth isteach i do dhearadh, úsáid boscaí dubha cúinne na híomhá le scála an chrutha 
atá leabaithe agat a rothlú agus a mhéadú nó a laghdú. Cliceáil go dúbailte agus ansin gabh chuig comhad, 
sábháil mar agus an iarraidh seo, sábháil do dhearadh mar jpeg ionas go mbeidh an cúlra bán ann. 
 

Fíor 19



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ:  EALAÍN AGUS DEARADH GCSE: PRÓISEAS DEARAIDH 

10

Céim 8: Is féidir leat téacs eile nó gnéithe físeacha eile a chur leis ansin le do dhearadh a chomhlánú.
 

Fíor 20

Tasc Photoshop Breise 
Gabh siar chuig céim 4 den tasc Photoshop a bhí ann roimhe agus cruthaigh an masc gearrtha ar d’íomhá 
agus in áit do scuab Photoshop a tharraingt ar chiseal 1, déan turgnamh le roinnt acu ag forluí ar a chéile 
ar chiseal 0 nó ar an bhuníomhá.
 

Fíor 21
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Ansin roghnaigh cruth níos mó agus cliceáil sin isteach ar chiseal 1 an iarraidh seo. Feicfidh tú na fophatrúin 
eile atá cruthaithe agat ar chiseal na n-íomhánna ag teacht tríd agus isteach i do chruth. Sábháil an cruth 
seo mar chomhad PNG agus thig leat é a úsáid le dearaí eile a chruthú.
 

Fíor 22
 

 
Fíor 23  Fíor 24
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Dearadh Leagan Amach Póstaer 
Cruthaigh sraith de leaganacha amach dearadh póstaer i 4 mheán is rogha leat féin, mar shampla: peann, 
colláis, dúch, aicrileach, marcóirí, Photoshop. Thiocfadh leat na healaíontóirí agus dearthóirí seo a leanas 
a úsáid mar ionspioráid agus mar thúsphointí físeacha: Moholy Nagy, Josef Albers, Friedrich Vordemberge-
Gildewart, Jean Helion, El Lissitzky.
 

Fíor 25: Dearadh Leagan Amach Póstaer i bPeann

Patrún Monachló 
Is é is monachló ann, prionta aon uaire, ciallaíonn “mono” aon, agus mar sin de ní bheidh dhá phrionta mar 
an gcéanna choíche. Tá sé ar cheann de na teicnící is péintéiriúla riamh i measc modhanna déanta priontaí.

Ábhair a bheidh de dhíth ort:

• rollóir;
• 1 phíosa peirspéacs (thig leat gloine nó miotal a úsáid fosta mar dhromchla priontála);
• dúch Dubh Rilífe;
• seanchárta creidmheasa/bronntanais;
• biorán cleiteála (nó rud éigin le bior mín air a dtig leat línte míne a tharraingt leis);
• páipéar cartúis;
• umar uisce (déanfaidh doirteal cúis);
• nuachtáin;
• páipéar balla flocais; agus
• clóphreas beag.

Céim 1: Úsáid cuid de do leaganacha amach dearadh póstaer mar inspioráid le roinnt patrún athfhillteacha 
a chruthú i ndéanamh priontaí monachló. Gearr amach cruthanna éagsúla, ciorcail, cearnóga, línte triantáin, 
foirmeacha geoiméadracha, cruthanna teibí ó nuachtáin agus páipéar balla flocais. 

http://Moholy Nagy
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Fíor 26  Fíor 27

Céim 2: Gearr do pháipéar cartúis agus cuir ar maos é i ndoirteal nó i dtráidire uisce agus tú ag cur dúigh ar 
do phláta. Má tá tú ag úsáid páipéar cartúis, is tréimhse mhaith é 5-10 nóiméad le do chuid páipéir a fhágáil 
ar maos. 
De rogha air sin, má tá tú ag úsáid páipéar déanta priontaí (amhail fabriano), ansin tá 10–15 nóiméad 
idéalach don pháipéar a bheith curtha san umar uisce.

Céim 3: Roll do dhúch amach ar dhromchla cothrom. Bí cinnte go bhfuil go leor dúigh ar do rollóir agus go 
bhfuil an dúch ag clúdach do rollóra go cothrom. (Ní gá duit barraíocht dúigh a bheith agat ar an rollóir mar 
go gcruthóidh sé dúch míchothrom ar an phláta peirspéacs.) Ansin, go cúramach, roll an dúch ar do phláta 
peirspéacs, ag cinntiú go gclúdaíonn tú dromchla iomlán an phláta go cothrom. 
 

Fíor 28  Fíor 29

Céim 4: Tóg do sheanchárta creidmheasa agus tarraing leis trasna an phláta isteach sa dúch; cruthóidh sé 
patrúin spéisiúla. Is féidir leat turgnaimh a dhéanamh leis na marcanna a dhéanann sé trí tharraingt leis 
i líne dhíreach, i bhfainní nó trí fiarláin a dhéanamh. Chomh maith leis sin, thig leat do bhiorán cleiteála a 
thógáil nó rud éigin le bior géar agus tarraing ar an phláta le híomháineachas níos gothaí a chruthú. 
(Féach Fíor 29) 

Céim 5: Ansin, is féidir leat dúch a chur ar chuid de na cruthanna a ghearr tú as páipéar balla flocais agus 
iad seo a leagan béal suas ar dhromchla an phláta. Ná bíodh imní ort má fhorluíonn siad ar na líníochtaí atá 
déanta agat cheana féin sa dúch. Chomh maith leis sin, is féidir leat cuid de na cruthanna nuachtáin atá 
gearrtha amach agat a leagan ar an phláta chomh maith, mar cruthóidh siad seo ceantair bhána nuair a 
phriontálann tú iad. Smaoinigh ar an chomhdhéanamh le cothromaíocht a fháil idir patrún tarraingthe de 
lámh agus patrún páipéar balla flocais, chomh maith le smaoineamh faoin spás deimhneach agus diúltach 
taobh istigh den phrionta fhoriomlán. 
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Fíor 30

Céim 6: Nuair a bheas tú sásta leis an dearadh, beidh tú réidh lena phriontáil. Tóg do pháipéar amach as 
an umar uisce agus úsáid páipéar súite leis an uisce breise a bhaint, sin nó cúpla leathanach nuachtáin. Ba 
mhaith leat a chinntiú go bhfuil an páipéar tais ach níor chóir go bhfeicfeá uisce ar dhromchla do pháipéir. 
Oibríonn páipéar tais níos fearr do phriontáil monaiphrionta mar go dtógfaidh sé i bhfad níos mó mionsonraí 
ó dhromchla do phláta ná mar a dhéanfadh páipéar tirim.

Céim 7: Cuir do phláta ar leaba an chló priontála (agus an dromchla clúdaithe le dúch aníos) agus leag 
do pháipéar go cúramach ar an bharr. Cuir leathán páipéar síoda nó nuachtán ar a bharr fosta, tarraing na 
blaincéid síos agus roll do phrionta tríd an chló.
 

Fíor 31  Fíor 32
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Céim 8: Cinntigh go bhfuil an clóphreas go hiomlán stoptha agus tarraing an páipéar siar ó do phláta le do 
chéad phrionta patrún monachló a nochtadh. 
 

Fíor 33

Céim 9: Go hidéalach, fág do phrionta idir dhá leathán de pháipéar síoda nó de nuachtán le roinnt leabhar 
trom ar a mbarr, ionas go dtriomóidh do pháipéar go hiomlán cothrom. 
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Patrún Athfhillte Gearradh Líonóile
Ábhair a bheidh de dhíth ort:

• líonóil shoghearrtha;
• sceanóg;
• peann luaidhe;
• páipéar carbóin;
• gearrthóir líonóile (go hidéalach, an gearrthóir v beag);
• dúch Rilífe;
• 2 Rollóir (ceann amháin don dúch, ceann glan don phriontáil);
• spúnóg adhmaid nó baren; agus
• páipéar Cartúis.

Céim 1: Ar dtús, tóg ceann de na dearaí patrún athfhillte agat agus aistrigh é ar dhromchla do 
phláta líonóile, trí pháipéar carbóin a úsáid nó tríd an dearadh a tharraingt go díreach ar an líonóil. 
 

Fíor 34

Céim 2: Roghnaigh an uirlis líonóile V bheag agus go cúramach, gearr amach línte an 
phatrúin atá tarraingthe agat as an líonóil.
 

Fíor 35
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Fíor 36

Céim 3: Roll amach dath éadrom don chéad chiseal agus cuir dúch ar dhromchla an phláta. Is próiseas 
rilífe le priontaí a dhéanamh é gearradh líonóile. Ciallaíonn seo nach bhfuil tú ach ag priontáil dromchla 
an phláta, mar sin de, agus tú ag cur dúigh air, bí cúramach gan dúch a fháil thíos sna línte atá gearrtha 
amach agat.
 

Fíor 37  Fíor 38

Céim 4: Nuair a bheas dúch curtha agat ar an phláta líonóile agat, is féidir leat píosa de pháipéar cartúis 
a leagan ar a bharr agus ansin, leis an rollóir glan, roll ar chúl de pháipéir lena phriontáil. 
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Céim 5: Tarraing siar do pháipéar le do chéad ghearradh prionta líonóile a nochtadh. Anois, is féidir leat 
ceithre cinn den ghearradh líonóile céanna a phriontáil i bpatrún bloc athfhillte.

Fíor 39  Fíor 40
 
Céim 6: Tarraing níos mó patrúin ar an phláta línéadaigh agus gearr na codanna ar shiúl mar a bhfuil tú ag 
iarraidh an bun dath a choinneáil. Ansin, priontáil i ndath níos dorcha ar barr do chéad datha le do phrionta 
a chisealú.
 

Fíor 41

* Le tuilleadh faisnéise a fháil ar phróiseas Laghdaithe Gearradh Líonóile, amharc ar an fhíseán teagaisc ar  
   líne seo. 
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Gearradh Líonóile Miondealaithe
Don ghearradh líonóile miondealaithe seo, beidh ort píosa líonóile a ghlacadh agus é a ghearradh i roinnt 
cruthanna. Is féidir leat patrúin a ghearradh as roinnt píosaí agus na cinn eile, is féidir leat iad a fhágáil 
mar dhromchla cothrom. Úsáid cuid de do dhearaí leagan amach póstaer mar ionspioráid do na cineálacha 
priontaí seo. Leag amach do dhearadh patrún geoiméadrach agus lean céimeanna 3-5 ón fhíseán le 
priontáil. 
 

Fíor 42
 

Fíor 43                          Fíor 44
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Liosta Hipearnasc

Leabhair faoi dhearadh grafach – https://www.amazon.co.uk/Ideas-that-Changed-GraphicDesign/
dp/1856697940/ref=cm_wl_huc_item 

Idirlíon – http://designspiration.net/search/saves/page/1/?q=layout

Artlandia – http://artlandia.com/wonderland/glossary/

Scuaba photoshop i gcruthanna triantánacha saor in aisce – https://www.brusheezy.com/brushes/50535-
21triangle-brushes

Scuaba i gcruthanna geoiméadracha saor in aisce – https://myphotoshopbrushes.com/brushes/id/3480/

Josef Albers – http://www.albersfoundation.org/art/josef-albers/glass/index/

Friedrich Vordemberge-Gildewart – http://www.tate.org.uk/art/artworks/vordemberge-gildewartcomposition-
no-15-t01474

Jean Helion – https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbqj4en/rgj8RBg

El Lissitzky – https://www.moma.org/collection/works/79040?locale=en

Rang teagaisc – https://www.youtube.com/watch?v=cVUJQnfRqI0 
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https://www.amazon.co.uk/Ideas-that-Changed-GraphicDesign/dp/1856697940/ref=cm_wl_huc_item
https://www.amazon.co.uk/Ideas-that-Changed-GraphicDesign/dp/1856697940/ref=cm_wl_huc_item
http://designspiration.net/search/saves/page/1/?q=layout
http://artlandia.com/wonderland/glossary/
https://www.brusheezy.com/brushes/50535-21triangle-brushes
https://www.brusheezy.com/brushes/50535-21triangle-brushes
https://myphotoshopbrushes.com/brushes/id/3480/
http://www.albersfoundation.org/art/josef-albers/glass/index/
http://www.tate.org.uk/art/artworks/vordemberge-gildewartcomposition-no-15-t01474
http://www.tate.org.uk/art/artworks/vordemberge-gildewartcomposition-no-15-t01474
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbqj4en/rgj8RBg
https://www.moma.org/collection/works/79040?locale=en
https://www.youtube.com/watch?v=cVUJQnfRqI0

