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Obair le Daoine Eile

Tá Ag Déanamh Spraoi le Chéile ar cheann de chúig leabhar i sraith scéalta spreagthacha don bhonnsraith a chuimsíonn Creatlach
Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta Thuaisceart Éireann.
Éiríonn Liam cairdiúil le buachaill ó scoil eile agus iad ar cuairt ag Daonpháirc Uladh-Mheiriceá. Bíonn na páistí ag déanamh spraoi
agus iad ag imirt cluichí le chéile agus iad ag fáil amach faoin saol fadó.

An leabhar seo a úsáid leis na páistí:
• Léigh an leabhar seo do na páistí / déan é a roinnt leo.
• Úsáid na pictiúir le cuidiú leis na páistí an téacs a thuiscint.
• Cuir leis an litearthacht trasna an churaclaim trí réamhaithris a dhéanamh, trí chiall a fhiosrú, trí cheisteanna a chur agus
trína athinsint.
• Feicﬁdh tú

in áiteanna áirithe. Is féidir gur mhaith leat stopadh anseo leis an smaointeoireacht a fhiosrú leis na páistí.

(Tá cuid mhór samplaí maidir leis an dóigh leis seo a dhéanamh faoi Nótaí Múinteora i gcúl an leabhair seo).
Ba chóir duit an deis a thapú cuid de na rudaí seo a leanas a chur i láthair na bpáistí agus tú ag caint leo:
• obair le chéile
• éisteacht
• sealaíocht
• comhroinnt
• rannpháirtíocht
• muinín a fhorbairt
• a bheith tuisceanach
• breathnadóireacht a dhéanamh
• tacaíocht a thabhairt
• ceannaireacht.
Ba chóir fosta aird a dhíriú ar chuid den fhoclóir nó ar fhrásaí ar leith sa téacs féin má chuidíonn sin leo an scéal a leanúint:
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Tá tuilleadh eolais ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta ar fáil ar www.nicurriculum.org.uk

1

Is scríbhneoir agus scéalaí gairmiúil í Liz Weir a bhíonn ag taisteal fud fad an domhain lena cuid
scéalta a insint. Tá dhá chnuasach scéalta do pháistí scríofa aici: Boom Chicka Boom agus Here There
and Everywhere a d’fhoilsigh O’Brien Press. Bhí Liz ar The Morbegs de chuid RTÉ agus tá scripteanna
scríofa aici do na cartúin teilifíse Together in the Park. Tá sí ina cónaí in Ballyeamon Barn i nGlinntí
Aontroma agus tugann sí cuairt ar scoileanna lena cuid scéalta a insint do pháistí agus le ceardlanna a
reáchtáil do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí.

Is maisitheoir, déantóir priontaí agus beochantóir í Corrina Askin a bhfuil dámhachtainí bainte amach
aici. Ar na dámhachtainí sin tá an Bisto Merit le haghaidh maisiúcháin, dámhachtain Cle le haghaidh
foilsitheoireachta agus dámhachtain White Ravens ag an Aonach Leabhair Pháistí in Bologna. Tá
coimisiúin curtha i gcrích aici do MTV, do Channel Four agus do S4C. Is é an tionscadal is déanaí aici
sraith bheochana Castle Farm le haghaidh páistí a bheidh á craoladh ar Channel Five in 2010. Nuair
a bhí sí ar scoil ba mhinic na múinteoirí ag tabhairt amach di mar gheall ar bhreacaireacht agus
aislingeacht ach is iad seo atá ar bun anois aici gach lá mar obair!

Admhálacha
Ba mhaith le CCEA aitheantas agus buíochas a thabhairt do na daoine seo a leanas as an chuidiú mhór a thug siad leis an áis seo a
fhorbairt:
• Carol Weatherall, Bord Oideachais agus Leabharlann Bhéal Feirste
• Ruth Stevens, Bord Oideachais agus Leabharlann an Oirdheiscirt
• Marie Mullan, St Mary’s Primary School, Áth an Dúin
• Paula Rafferty, Cloughoge Primary School, An tIúr

Arna tháirgeadh ag CCEA | Multimedia
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Ag Déanamh Spraoi
le Chéile
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“Maith go leor, a pháistí,”
arsa an múinteoir. “Tá an bus
anseo anois”.
Bhí na páistí uilig ag dúil
go mór leis an turas go
Daonpháirc Uladh-Mheiriceá.
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Bhí siad ag dúil
go mór fosta le
bualadh le cairde ó
scoileanna eile.

Bhí ainm gach duine ar a
gheansaí agus bhí siad ag
cuardach a gcuid cairde.
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Bhuail Séamas le Pól, rith Ciara
chuig Clár agus d·amharc Liam
gach áit ach ní raibh Conall ann.
“Ní thig
liom Conall
a fheiceáil,”
arsa Liam go
brónach.
“Tá Conall tinn inniu,” arsa
Bean de Brún. “Ach tá
gasúr eile anseo. Marc an
t-ainm atá air agus tá cara
de dhíth air.”
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Bhí brón ar
Liam. Bhí
sé ag dúil le
bheith ag
súgradh le
Conall. Bhí an
gasúr nua ina
sheasamh leis
féin.
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“Tá a fhios agam go bhfuil brón
ort mar níl Conall anseo, ach tá
cara de dhíth ar Mharc. Cad
é faoi seo, tusa agus Marc a
bheith mar cheannairí inniu?
Thig libh aithne a chur ar a
chéile agus sibh ag siúl thart.”
Tháinig miongháire ar Mharc
agus dúirt sé, “Tar liom, a
Liam. Bhí mise
anseo roimhe.
Tá a fhios agam
cá háit a bhfuil
gach rud.”
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Tháinig áthas ar Liam agus
d·imigh siad leo.
Chuaigh na páistí thart ar na
seantithe agus ar na siopaí.
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Nuair a bhí siad ag siopa an
ghabha dúirt an gabha leo,
“Ar mhaith le duine ar bith
cuidiú liom?”
“Mise! Mise!”
a scairt siad
uilig.
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“Fan bomaite beag anois,”
arsa an gabha. “Ní thig libh
uilig cuidiú. Cad é faoin bheirt
agaibhse?”

Roghnaigh sé Marc agus Liam
agus ghlac siad sealanna ar na
boilg leis an tine a lasadh.
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Ansin, thug sé an
casúr do Mharc.

“Bain triail as
seo, a mhic.”
Thóg Marc an casúr
trom go furasta.
“Anois, thig le Liam
triail a bhaint as,”
arsa an gabha.
Seal Liam a bhí ann
anois.
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“Tá sin iontach trom,” arsa
Liam. “Cad é mar a rinne tú sin,
a Mhairc?”

“Níl cuma
láidir air,”
arsa an gabha,
“ach tá sé
láidir go leor.”
15

Nuair a bhain siad an tseanscoil
amach, d·amharc siad isteach.
Ní raibh sí cosúil lena scoil féin
mar bhí na deascanna ina líne
dhíreach agus bhí bata in aice
leis an chlár dhubh.
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Bhí líne ar an urlár agus bhí ort
seasamh uirthi seo. ‘Seasamh
ar an líne· an t-ainm a bhí air
sin. Bhí an treoraí gléasta suas
faoi mar a bhí daoine fadó.

“An bhfuil sibh maith
ag litriú?” arsa an
treoraí. “Nuair a bhí
páistí ar scoil anseo
fuair siad greadóg
má bhí an litriú
contráilte acu! Ach
ná bígí buartha, ní
bheidh greadóga ar
bith inniu ann.”
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“Táimid ag dul a imirt cluichí
anois.”
“Cluichí ríomhaire?” arsa
Séamas.
“Ní hea, ní raibh cluichí
ríomhaire sna laethanta sin,”
arsa an treoraí agus iad ag siúl
amach go dtí an clós.
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Taobh amuigh, bhí rópaí
scipeála, liathróidí agus fáinní.
“Déanaimis trí fhoireann
anois agus thig linn sealanna a
ghlacadh leis na cluichí,” arsa
an múinteoir.
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Chuaigh Clár agus Ciara
anonn go dtí beirt
chailíní eile. “Ní thig
liom scipeáil,” arsa Ciara.
Rinne na cailíní gáire uirthi.
“Ná bí buartha,” arsa Clár i
gcogar. “Amharc ormsa agus
ansin bain tusa triail as.”
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Thiontaigh na cailíní an
rópa agus cheol siad,
“salann, mustard, fínéagar
is piobar.”

Léim Clár
isteach agus
thiontaigh siad
an rópa níos
gasta agus níos
gasta go dtí gur
rith sí amach.
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Seal Chiara a bhí ann anois. Bhí
sí iontach neirbhíseach ach rug
Clár ar an rópa agus dúirt,
“Glac d·am. Níl
deiÀr ar bith ann.
Beidh sé agat gan
mhoill.”
I ndiaidh cúpla
bomaite bhí sé aici.
“Níos gasta,” a scairt
sí agus í ag gáire.
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“Bhí sin iontach maith, a
Chiara,” arsa an múinteoir.
“Anois, caithÀdh na buachaillí
é a dhéanamh.”
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“Do chailíní atá an scipeáil,”
arsa Liam. “Ní hea,” arsa Marc.
“Déanann mo dheartháir mór é
nuair a bhíonn sé ag traenáil.”
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Ansin, bhí na buachaillí uilig ag
iarraidh scipeáil. Thaispeáin na
cailíní dóibh an dóigh le scipeáil
agus bhain siad uilig sult as.
Achan mhaidi
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Bhí na páistí eile ag imirt
le liathróidí. Thaispeáin an
treoraí cluiche dóibh.

30

31

32

I ndiaidh am lóin, shiúil
siad isteach sa long mhór
agus amach go dtí an taobh
Meiriceánach den Pháirc. Bhí
sé iontach dorcha istigh agus
bhí a lán leapacha ann. Nuair
a shiúil siad síos an planc go
dtí an taobh eile, d·fhoghlaim
siad faoin saol a bhí ag daoine
i Meiriceá fadó. Bhí áthas
orthu go raibh níos mó cluichí
ann.
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Thaispeáin fear dóibh an dóigh
le scidilí a imirt.
Rith cuid de na páistí anonn go
dtí cosa croise adhmaid.
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“Bainimis triail as seo!” arsa
Liam. Rith Marc anonn agus
bhain siad triail as. Bhí sé
deacair seasamh orthu. Mar sin
de, chuidigh siad lena chéile.
“Maith sibh!” arsa an múinteoir.
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D·imir cuid acu cluiche darb
ainm ‘Coiscéimeanna Mhamó·.
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D·imir cuid acu ‘Tóraíocht·.
“An dtig linn na cluichí
seo a imirt ar scoil?” arsa
Ciara.
“Sin smaoineamh maith,”
arsa an múinteoir.
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Ansin, am dul abhaile a bhí ann.
“Slán, a Mhairc,” arsa Liam.
“Abair le Conall go bhfuil beirt
chairde agam anois. Slán go
fóill.”
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Bhí gach
duine iontach
tuirseach ach
cheol siad an
bealach uilig
abhaile ar an
bhus.
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Nótaí Múinteora
Ceisteanna le Plé a
Gníomhaíochtaí Molta leis an Fhoghlaim a Nascadh
Spreagadh.
(Cuireann na gníomhaíochtaí seo deiseanna ar fáil leis na ceisteanna atá
Beidh ar an mhúinteoir na
le plé a fhairsingiú).
ceisteanna a mholtar thíos a
chur in oiriúint do na daltaí de
réir a gcumas.

Leathanach 5

Cad é mar a mhothaíonn tú ag Gníomhaíocht Am Ciorcail a dhéanamh ina mbeidh ar na páistí an abairt
dul ar thuras scoile?
seo a leanas a chríochnú “Bíonn sceitimíní orm/bím neirbhíseach nuair...”
Cad iad na rudaí a gcaithﬁmid
cuimhneamh orthu agus muid
ag dul ar thuras scoile?

Éisteacht le píosaí ceoil agus iad a shórtáil ina ngrúpaí: áthas, brón,
sceitimíní agus eagla. Ceol a chuireann áthas, brón agus/nó sceitimíní ar
na páistí a chumadh.
Liosta a dhéanamh de gach rud a bheidh le déanamh le dul ar thuras
scoile.
Fiafraí de na páistí an raibh siad riamh i nDaonpháirc Uladh-Mheiriceá.
Cad chuige a bhfuil an t-ainm sin uirthi, dar leo?
Daonpháirc Uladh-Mheiriceá a aimsiú ar léarscáil.
Meiriceá a aimsiú ar léarscáil.
Amharc ar bhratach Mheiriceá. Na dathanna a ainmniú agus an patrún a
fhiosrú.
Ná páistí a spreagadh lena fháil amach an ndeachaigh duine ar bith
muinteartha leo a chónaí i Meiriceá/an raibh siad riamh ar cuairt ann.

Leathanach 7

Samhlaigh nach bhfuil do
chara ann - cad é mar a
mhothaíonn tú? Cad é a
dhéanann tú?

Dreach brónach/díomách a chur orthu féin.
Na gníomhaíochtaí in Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 1 Aonad 2:
In Amanna Mothaím... de chuid CCEA a chur i gcrích.
Na gníomhaíochtaí in Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 2 Aonad 2:
Cad é mar a Mhothaím? de chuid CCEA a chur i gcrích.
Dramhábhair a úsáid le masc a bhfuil dreach scanrúil air a dhéanamh.
Liosta a dhéanamh de na rudaí a bheadh le déanamh roimh dhul ar
thuras.
Rólghlacadh a dhéanamh ar an chuid seo den scéal ina bhfuil Marc agus
Liam.
Rólghlacadh a dhéanamh ar an chuid seo den scéal arís agus deireadh
éagsúil a chur leis, mar shampla, abair nach raibh na páistí ag obair le
chéile. Cad é a tharlódh?
Rólghlacadh a dhéanamh ar chásanna éagsúla bunaithe ar a n-eispéireas
ar scoil, mar shampla, easaontuithe maidir le trealamh súgartha.

Leathanach 15

44

Cén dóigh, dar leat, a raibh a
Taighde a dhéanamh ar ról an ghabha. An fheidhm atá leis na boilg a
fhios ag Marc agus Liam cad é fhiosrú. Cad chuige a mbeadh tine de dhíth ar ghabha?
ba chóir a dhéanamh?
Liosta a dhéanamh de na poist eile a bhíodh ann fadó, mar shampla,
Shíl an gabha nach raibh Marc grósaeir, gréasaí bróg, cúipéir, gearrshiopadóir, gobán spuaice, saidléir,
chomh láidir sin - cad chuige? seirbhíseach, buitléir, srl.

Leathanach 16

An síleann tú gur thaitin an
tseanscoil leis na páistí? Luaigh
fáthanna.

An seanteach scoile a chur i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena scoil
féin.
Iarraidh ar na páistí labhairt lena dtuismitheoirí/seantuismitheoirí
faoina laethanta scoile.
Iarraidh ar bhaill eile foirne (atá ann le roinnt blianta) labhairt faoina
n-eispéireas scoile.

Leathanach 20

Cad é mar atá a fhios agat go
bhfuil foireann ag obair go maith
le chéile?

Plé a dhéanamh ar éisteacht, ar shealaíocht, ar chomhroinnt,
chomhoibriú agus ar chomhaontú a bhaint amach.

Leathanach 22

Nuair a dhéanann tú gáire faoi
dhuine, cad é mar a mhothaíonn
an duine sin, dar leat?

Plé a dhéanamh ar na cluichí clóis a imríonn an rang. Cé acu cluichí
is fearr leo? Na cluichí is fearr leo a léiriú ar ghraf, bunaithe ar liosta
aontaithe.

“Ná bí buartha,” arsa Clár i
gcogar. “Amharc ormsa agus
ansin bain tusa triail as.”
Cad chuige, dar leat, a ndúirt sí
sin?

Rópaí scipeála, liathróidí, fonsaí, srl. a thabhairt amach agus cluiche
a chumadh ina ngrúpaí (rialacha a chumadh, sealaíocht a dhéanamh).
An cluiche a theagasc do pháistí eile. Vótáil don fhoireann is fearr agus
fáthanna a thabhairt. Vótáil don chluiche is fearr.
Cluiche boise a thaispeáint do na páistí, ceann a bhfuil rann i gceist
leis mar shampla, agus plé a dhéanamh ar an dóigh a mothaíonn siad i
ndiaidh dóibh é a fhoghlaim.

Leathanach 30

Cad é mar a fhoghlaimíonn tú
cluiche nua? (Taispeánann duine
an cluiche duit, insíonn sé/sí duit
cad é atá le déanamh, imríonn
sé/sí leat é.)

Iarraidh ar na páistí labhairt lena dtuismitheoirí/seantuismitheoirí
faoi na cluichí ba ghnách leo a imirt nuair a bhí siad óg, mar shampla
cluichí liathróide, scipeáil, mirlíní, dhá liathróid, a chairde-ó, srl. Cuid
de na cluichí seo a imirt sa bhaile.
Iarraidh ar na páistí cuid de na cluichí seo a theagasc do pháistí eile
le linn am súgartha. Cad é mar is féidir a chinntiú go bhfaighidh gach
duine deis na cluichí a imirt?
An bhfuil cuid ar bith de na rannta a bhaineann le cluichí sráide ar
eolas ag na páistí? Fiafraí díobh cá háit a bhféadfaí a fháil amach faoi
chluichí/rannta na sráide.
Páirc a dhearadh don rang ina ngrúpaí. (Na rudaí a thaitníonn le páistí
eile a fhiosrú agus comhaontú a bhaint amach). An pháirc a dhéanamh
as dramhábhair.

Leathanach 43

An bhfuil cara maith agat?
Cad é mar atá a fhios agat gur
cara maith é/í?

Gníomhaíocht Am Ciorcail a chur i gcrích agus iarraidh ar na páistí an
abairt seo a leanas a chríochnú: “Is é/í (ainm) an cara is fearr agam
mar (luaigh cad chuige)”.

Cairt chairdis a fhorbairt – déanfaidh na páistí iarracht thar thréimhse
Cén dóigh a dtig leat féin a bheith seachtaine a bheith ina gcairde maithe agus tabharfar aitheantas dóibh
i do chara maith ag duine sa
as sin a dhéanamh.
rang?
Bráisléad cairdis a dhéanamh.
Cén dóigh a n-éiríonn tú cairdiúil
le daoine nua? (aoibh an gháire
Iarraidh ar na páistí duine sa rang a roghnú agus rud éigin deas a
a bheith ort, rudaí deasa a rá,
rá faoi/fúithi, agus an frása seo a leanas in úsáid acu: “Is maith liom
fáil amach faoi na rudaí is/nach
(ainm an pháiste) mar...” Caithﬁdh siad na páistí uilig a lua. Níor chóir
maith leo).
dóibh páiste a luadh roimhe a roghnú.
Cad é mar a mhothaíonn tú nuair Cad iad na hamhráin atá ar eolas ag na páistí? Amhráin aithnidiúla a rá
a bhímid ag gabháil cheoil le
le chéile.
chéile?

Suiomhanna Gréasáin Molta
www.nicurriculum.org.uk
www.gameskidsplay.net
www.funandgames.org

www.playgroundfun.org.uk
www.crickweb.co.uk/Early-Years.html
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Nótaí Múinteora
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Nótaí Múinteora
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Cad é mar a bheadh sé gan cluichí ríomhaire?
Foghlaimíonn Liam agus a chairde faoi na cluichí a bhí ag páistí
fadó nuair a théann siad go Daonpháirc Uladh-Mheiriceá.
Faigheann siad amach nach cailíní amháin a dhéanann scipeáil!

Curaclam
Thuaisceart Éireann

An Chreatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach,
Cinnteoireacht

A Bheith Cruthaitheach
Eolas a Bhainistiú

Obair le daoine eile
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