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Faoin leabhar seo
Tugann an leabhar seo deis do pháistí idir ceithre agus ocht mbliana d’aois bheith ag
foghlaim faoi airgead trí shúgradh dírithe. Agus múinteoir nó tuismitheoir ag cuidiú leo,
bailíonn agus láimhsíonn páistí fíorbhoinn agus amharcann siad go géar orthu. Tugann
na cluichí deis dóibh fosta scileanna sóisialta a chleachtadh, mar atá sealaíocht a
dhéanamh agus plé a dhéanamh ar an dóigh le hairgead a úsáid nuair atá sé acu!
Tá beirt imreoirí i gceist le gach cluiche, le cuiditheoir nó gan chuiditheoir. Tá cuid mhór
bealaí difriúla ann lena roghnú cé a rachaidh ar dtús: an t-imreoir is óige, an duine a bhfuil a
b(h)reithlá ann sa mhí sin, an duine a roghnaíonn an dorn ina bhfuil an t-áiritheoir.........
Is féidir na cluichí uile a imirt ar an leabhar é féin. Ní bheidh mórán trealaimh de dhíth ort
– ach déan cinnte de go bhfuil neart bonn agat! Tá sé tábhachtach go mbainfidh na páistí
úsáid as fíorairgead, le go bhfoghlaimeoidh siad faoin chuma atá ar gach bonn agus faoin
dóigh a mothaíonn sé.
Mura bhfuil áiritheoirí agat, déanfaidh cnaipí cúis. Rud amháin a bheas de
dhíth ort go measartha minic is ea an rothlóir. Is féidir é seo a dhéanamh le
peann agus fáiscín páipéir. Coinnigh bior an phinn luaidhe ar lár an chiorcail
rothlóra agus tabhair smeach don fháiscín páipéir.
Tá treoracha ann do gach cluiche. Tá na treoracha atá scríofa i gcló órga
fóirsteanach d’imreoirí tuairim is ceithre bliana d’aois. I gcás páiste sé bliana
d’aois, is féidir rialacha is casta a úsáid, mar a chuireann an cló dearg in iúl.
Tá na rialacha atá scríofa i gcló gorm fóirsteanach do pháistí ocht mbliana
d’aois. Is féidir gur mhaith le páistí áirithe, áfach, triail a bhaint as cluiche atá
dírithe ar aoisghrúpa is sine nó is óige, agus sult a bhaint as mar sin féin.
Ar leathanaigh áirithe, tá puzail bheaga bhreise ar féidir le páistí machnamh a
dhéanamh orthu, agus ar leathanach 16 tá moltaí le cuidiú le daltaí a mhór a
dhéanamh de gach cluiche.
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Toraíocht airgid
Cá mhéad bonn 1p a thig
leat a aimsiú?

An dtig leat trí bhonn atá
cothrom le 50p a aimsiú?

Amharc i do
bhosca airgid
Cé acu boinn atá níos
sine ná tusa?
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An dtig leat trí bhonn
10p a aimsiú?
An dtig leat an bonn £2
a aimsiú?

Cén bhliain ina
ndearnadh iad?

Roghanna
Cé acu ab fhearr leat - fiche
bonn 10p nó céad bonn 1p?

An bhfuil boinn ar bith
ann atá níos óige ná
tusa?

Bosca airgid
Caith amach an t-airgead i do bhosca airgid, nó cuir tuairim
is 30 bonn ar phláta nó ar chlár coimeádáin.

An cluiche a imirt
• Amharc ar an airgead ar an phláta agus
tomhais cé acu bonn is líonmhaire
• Tóg na boinn, ceann ar cheann, agus
cuir san áit cheart ar an chlár bonn iad
• Nuair atá na boinn uile ar an chlár, faigh
amach cé acu a bhí do thomhas maidir
leis an bhonn is líonmhaire ceart nó
nach raibh.

An cluiche a imirt
•

Amharc ar an airgead ar an phláta
agus tomhais cá mhéad airgid atá
ann san iomlán
• Tóg na boinn, ceann ar cheann,
agus cuir san áit cheart ar an chlár
bonn iad
• Nuair atá na boinn uile ar an chlár,
cuntais an t-airgead uile lena fháil
amach cé acu a bhí do thomhas
ceart nó nach raibh.

An cluiche a imirt
•
•

Úsáid an clár le boinn atá
cothrom le £2 a leagan amach
Na boinn atá cothrom le £2, cá
mhéad tacar difriúil díobh a thig
leat a aimsiú?

Cé acu boinn
Tá cúig bhonn i mo phóca agam.
Tá siad cothrom le £1.23. Cé na boinn
a d’fhéadfadh a bheith ann?

Boinn i gcanna
Éist le do chara agus é/í ag ligean do
bhoinn 1p titim isteach i gcanna. Tomhais
cá mhéad airgid atá sa channa. Ansin, éist
le do chara agus é/í ag ligean do bhoinn 2p
titim, agus ag ligean do bhoinn 5p titim......
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Eangacha ainmhithe
Cad é a bheas de dhíth?
• Bonn lena chaitheamh
• Carnán de 32 bonn ar a laghad óna ndéanfaidh
na páistí a roghanna (1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p)

An cluiche a imirt
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• Cuir an t-airgead uile ar an tábla.
Roghnaigh d’ainmhí
• Caith an bonn
• Má thiteann sé ceann in airde, roghnaigh
bonn amháin; má thiteann sé eireaball
in airde, roghnaigh dhá bhonn
• Cuir na boinn ar d’eangach, ceann
amháin i ngach cearnóg
• Is é an chéad imreoir a líonann an
eangach a bhuann
• Ag an deireadh, cuntais cá
mhéad airgid san iomlán
atá ar d’eangach.

Imir an cluiche céanna ach
• Caith dhá bhonn
• Má fhaigheann tú ceann amháin agus eireaball amháin, tóg dhá bhonn
Má fhaigheann tú dhá eireaball, tóg bonn ó eangach an imreora eile
Má fhaigheann tú dhá cheann, tabhair ceann de na boinn ar
d’eangach féin don imreoir eile
• Beidh an cluiche thart nuair a bheidh eangach amháin lán
• An duine ag a bhfuil an méid is mó airgid a bhuann.

Imir an cluiche
céanna ach
• Úsáid boinn 1p, 2p agus 5p
• Ag an deireadh, cuntais cá
mhéad bonn de gach
cineál atá agat.
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Siopadóireacht

Cad é a bheas de dhíth?

1p

• Dísle 1 go dtí 6
• Áiritheoir lena roinnt

An cluiche a imirt
• Cuir an t-áiritheoir ar an bhealach isteach

• 20 bonn ar a laghad sa
Phota Airgid (1p, 2p, 5p,
10p, 20p, 50p, £1)

• Ar do sheal, caith an dísle agus bog an t-áiritheoir an
méid sin céimeanna ar aghaidh ar an raon

50p

3

2p

1

3

• Is féidir leat bogadh sa dá threo
• Léiríonn an spás ar a stopann tú an méid airgid a thig
leat a bhailiú ón Phota Airgid. Mura bhfuil briseadh
go leor fágtha sa Phota Airgid, is féidir leat boinn dar
luach íseal a mhalartú ar bhonn dar luach is airde (mar
shampla, 5 bhonn 2p a mhalartú ar bhonn 10p)

20p

• Lean ar aghaidh go dtí nach bhfuil go leor airgid fágtha
sa Phota Airgid le tú a dhíol

2

• Ansin, úsáid do chuid airgid le rudaí a cheannach ón
siopa. Ar do sheal, cuir go leor bonn ar na rudaí ba
mhaith leat a cheannach.

5p
1

1p
8

2

10p

3

1p

2

p

1

10p

2

50p

1

2p
Imir an cluiche céanna ach

3

5p

• Ná húsáid ach boinn 1p amháin
• Léigh na huimhreacha ar na
loirg ladhracha beaga in ionad
luachanna na mbonn, agus bailigh
an méid sin bonn 1p
• Tá reic ar siúl anois sa siopa agus
tá 1p ar gach rud (nó 2p nó 5p).

Imir an cluiche céanna ach

2

20p
2p

3

1

1p

• Úsáid 30 nó 40 bonn, boinn £1
agus £2 san áireamh
• Ag an deireadh, is féidir leat níos
mó ná ceann amháin de gach
earra a cheannach (cúig scairf ar
£1, mar shampla).

Puzal fadálach
Tá trí bhonn ag Sorcha.
Cad iad na suimeanna difriúla airgid
a d’fhéadfadh a bheith aici?

Puzal gasta
Aimsigh ceithre bhonn atá cothrom
le 10p.
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Ón teach go dtí an banc

Cad é a bheas de dhíth?
• Áiritheoir do gach imreoir

An cluiche a imirt

• Tuairim is 40 bonn (1p, 2p, 5p, agus 10p)

• Tógann gach imreoir cúig bhonn. Carn an
chuid eile den airgead ar an tábla

• Biorán dúnta agus peann luaidhe le
rothlóir a dhéanamh

• Cuir na háiritheoirí ar an teach
• Socraigh cé a rachaidh ar dtús
• Ar do sheal, rothlaigh an rothlóir agus bog an t-áiritheoir an méid sin
céimeanna ar aghaidh ar an chosán
• Má stopann tú ar chearnóg bhuí, tóg bonn ar bith ón tábla; má stopann tú ar
chearnóg fhlannbhuí, cuir ceann de do chuid bonn ar ais ar an tábla
• Is féidir leat bealach ar bith a roghnú chuig an bhanc ach ní féidir leat filleadh
ar do choiscéim

Deisíonn tú
vaigín do
chomharsan

• Tá an cluiche thart nuair a bhaineann an bheirt imreoirí an banc amach
• Ag an deireadh, cuntais do chuid airgid agus cuir sa bhanc é; an duine
a chuireann an méid is mó airgid sa bhanc a bhuann.

Aimsigh
taisce faoi
thalamh

Caith bonn
sa tobar

Tá poll i do
phóca

Aimsigh
bonn sa
ghaineamh
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Ceannaigh
roinnt
uibheacha

Saothraigh
bonn
Ceannaíonn
tú hata nua

Aimsigh
bonn faoin
bhrat urláir

Tagann ocras ort
agus ceannaíonn
tú arán

Tá poll i do
mhála

Aimsigh ór
san abhainn

Tugann
duine bonn
duit

Díol d’asal
ar an
mhargadh

Aimsigh bonn
i mbuicéad an
tobair

Díol roinnt
talaimh leis an
chomhlacht
iarnróid

Caith
bonn sa
tobar
Díol
cachtas
neamhchoitianta
ar an
mhargadh

Faigh
luaíocht as
coirpeach a
ghabháil

Tagann tart
ort agus
ceannaíonn
tú deoch

Aimsigh
bonn sa
ghaineamh

Imir an cluiche céanna, ach
• Úsáid na boinn uile, boinn 20p, 50p,
£1 agus £2 san áireamh.

Itheann
d’asal bonn
Díol cearc le
cara

Ceannaigh
féirín do
d’asal

Imir an cluiche
céanna, ach
• Ná húsáid ach boinn 1p
agus 10p.
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Siúlóid urraithe
Cad é a bheas de dhíth?
• Biorán dúnta agus peann
luaidhe le rothlóir a dhéanamh
• Áiritheoir do gach imreoir
• Roinnt bonn do na
hurraitheoirí ar fiú tuairim is £2
iad (1p, 2p, 5p agus 10p)
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An cluiche a imirt
• Cuir an t-airgead urraíochta ar an tábla
• Cuireann gach imreoir áiritheoir ar Tús
• Ar do sheal, rothlaigh an rothlóir agus nuair a
stopann sé, tóg an méid sin airgid urraíochta
• Bog an t-áiritheoir ar aghaidh a oiread
céimeanna agus is féidir leat a cheannach leis
an airgead urraithe
• Mura bhfuil go leor airgid agat le bogadh ar
aghaidh chuig an chéad chéim eile,
fan mar a bhfuil tú

• Cuir an méid ceart airgid isteach sa
Bhosca Carthanachta de réir mar a ghlacann tú
céim chun tosaigh (is féidir briseadh a fháil ón
Bhosca Carthanachta)
• An chéad duine a chríochnaíonn an tsiúlóid
urraithe a bhuann
• Anois cuntais méid iomlán an airgid atá bailithe
sa Bhosca Carthanachta agat

Cé acu boinn?
Imir an cluiche céanna, ach
• Ná rothlaigh an rothlóir. Amharc cá mhéad
airgid atá de dhíth ort leis an chéad chéim eile a
ghlacadh

Téann siopadóir chuig an bhanc agus mála
de 340 pingin léi. Ba mhaith léi na pinginí a
mhalartú ar bhoinn 10p agus £1. Cá mhéad
bonn den dá chineál a gheobhaidh sí?

• Druid do shúile agus déan iarracht an bonn
ceart a roghnú ó phota (tig leat spléachadh a
thabhairt air má tá seo ródhoiligh). Úsáid dhá
bhonn 10p in ionad bhonn 20p.

Imir an cluiche céanna, ach
• Agus an rothlóir in úsáid agat, ní mór
duit go leor airgid a choigilt le cúig
chéim chun tosaigh a ghlacadh ar
gach seal.

Cá mhéad a chosnaíonn sé le hithe?
Roghnaigh 10 n-earra bia a bheadh de dhíth ort le
maireachtáil thar dheireadh seachtaine. Samhlaigh
nach n-íosfaidh tú rud ar bith eile seachas an bia
seo. Faigh costas na n-earraí bia seo.
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Ag coigilt airgid
Bog trí
chéim chun
tosaigh

Cad é a bheas de dhíth?

Rothlaigh
arís

• Áiritheoir do gach duine
• Biorán dúnta agus peann luaidhe le
rothlóir a dhéanamh

Tóg
bonn

• Deich mbonn le haghaidh tuillimh
(boinn dar luach ar bith)

An cluiche a imirt
• Carn na boinn uile le haghaidh tuillimh
ar an tábla
• Roghnaíonn gach imreoir raon agus
cuireann siad a n-áiritheoir ar Tús

Téigh
díreach
chuig
Tuilleamh

• Ar do sheal, rothlaigh an rothlóir agus
nuair a stopann sé, bog d’áiritheoir an
méid sin céimeanna chun
tosaigh ar an raon
• Lean ort ag dul thart ar an raon
• Má stopann tú ar Tuilleamh, tóg dhá
bhonn. Má théann tú thar Tuilleamh,
tóg bonn amháin
• An chéad duine ag a bhfuil cúig bhonn
coigilte sa Bhosca Coigilte a bhuann
•

Bog siar
céim
amháin
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Cuntais an méid airgid
atá coigilte agat

Bog siar
céim
amháin

Rothlaigh
arís

Imir an cluiche
céanna, ach

Téigh
díreach
chuig
Tuilleamh

• Ag an deireadh, luaigh
luachanna na mbonn a choigil
tú in ionad iad a chuntas.

Imir an cluiche céanna ach
• Lean ort go dtí nach bhfuil
boinn ar bith fágtha
• An duine ag a bhfuil an méid is
mó airgid coigilte a bhuann.

Bog siar
céim
amháin

Tóg
bonn

Bog siar
céim
amháin

Dúbail do chuid airgid
Tá cúig bhonn 10p ag Méabh.
Tá a dhá oiread airgid ag Séamas.
Cá mhéad airgid atá ag Séamas?
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Ag cuidiú le páistí cúrsaí airgid a thuiscint
Seo thíos roinnt moltaí le cuidiú le páistí a mhór a dhéanamh de
na cluichí.

Léirítear na heochairphointí do gach cluiche mar
seo a leanas:
Tuiscint ar chúrsaí airgid
Scileanna sóisialta
Foghlaim na matamaitice

Toraíocht airgid (leathanach 4)
Boinn a aithint
Cur síos agus plé a dhéanamh ar a bhfuil ar bun agat
Focail a bhaineann le hairgead a úsáid

Bosca airgid (leathanach 5)
Boinn a shainaithint
Roghanna a aithint
Meastacháin a dhéanamh agus a sheiceáil trí chuntas a dhéanamh
Pléigh dóigheanna difriúla le boinn a aithint. Labhair faoi na cosúlachtaí
agus na difríochtaí idir na boinn. Labhair faoin bhonn ar fiú an méid is
mó airgid é agus faoin bhonn ar fiú an méid is lú airgid é.
Léirigh gurb ionann carnán de dheich bpingine agus bonn 10p. Bain
triail as dóigheanna difriúla leis na boinn a chuntas; boinn den chineál
chéanna a chur i gcarnán, boinn a chur i gcarnáin atá cothrom le £1.

Eangacha ainmhithe (leathanach 6)
Boinn a aithint
Sealaíocht a dhéanamh agus rudaí a roinnt go cothrom
Cuntas a dhéanamh agus suimeanna iomlána a fháil

Pléigh dóigh le taifead a choinneáil ar na boinn a aimsíodh.
D’fhéadfá iad a chlúdach le píosaí páipéir nó le fíorbhonn den luach
céanna.

Sonraigh na difríochtaí idir boinn, amhail an mhéid, an dath agus na
huimhreacha ar na boinn.

Déan cnuasaigh bonn atá cothrom le 50p, mar atá cúig bhonn 10p, nó
bonn amháin 10p agus dhá bhonn 20p.

Spreag na páistí le tosú le boinn dar luach ard agus iad ag cuntas a
gcuid airgid, boinn amhail “10p, 20p, 25p, 30p, 32p...”
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Siopadóireacht (leathanach 8)

Siúlóid urraithe (leathanach 12)

Boinn a aithint, boinn a mhalartú ar earraí agus buiséadú

Dóigheanna le hairgead a chaitheamh a roghnú

Roghanna réadacha a dhéanamh

Aincheisteanna morálta a mheas

Cuntas a dheanamh, suimeanna iomlána a fháil agus briseadh a
thabhairt

Straitéisí meabhracha a úsáid le fadhbanna airgid a réiteach

Cuidigh le páistí óga a mboinn 1p a chuntas trína gcur ar leataobh agus
a gcur isteach i líne agus iad á gcuntas acu. Pléigh leis na páistí is sine
an méid airgid a fuair siad sa chluiche agus cé acu is airgead mór nó
airgead beag é seo. Cad é is airgead mór ann, dar leo?
Pléigh luach na n-earraí sa siopa leis na páistí. Cé na rudaí ab fhearr leo
a cheannach? Tabhair buiséad dóibh, amhail 50p, £1 nó £5, agus iarr ar
na páistí labhairt faoi na rudaí a cheannódh siad.

Ón teach go dtí an banc (leathanach 10)
Airgead a choinneáil slán
Cloí le rialacha agus roghanna a dhéanamh
Figiúirí a aithint
Pléigh a thábhachtaí atá sé airgead a choinneáil in áit shábháilte agus
gan é a chailleadh, go háirithe agus tú as baile.

Socraigh le chéile cé acu carthanas a dtabharfadh sibh an t-airgead dó
dá n-eagródh sibh siúlóid urraithe.
Cuidigh leis na páistí socrú ar bhealach éifeachtúil leis na boinn a
bhailigh siad a chuntas. D’fhéadfadh siad na boinn a chur ina gcarnáin
ar fiú 10p iad nó na boinn den luach céanna a shórtáil.

Ag coigilt airgid (leathanach 14)
Boinn a aithint agus taifid airgeadais a choinneáil
Fadhbanna a réiteach
Figiúirí a léamh agus a scríobh
Labhair faoi na fáthanna a gcoiglíonn daoine airgead –le féirín costasach
a cheannach, mar shampla, nó le haghaidh na coise tinne.
Is féidir leis na páistí cuntas a choinneáil ar an mhéid airgid a choiglíonn
siad gach uair a imríonn siad an cluiche.

Socraigh le chéile, cad é a tharlódh dá roghnófaí bealaí difriúla chuig an
bhanc. D’fhéadfaí seo a dhéanamh trí chuntas a dhéanamh feadh an
raoin sa dá threo, le teacht ar bhealach nach gcaillfí aon airgead ann.
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Rudaí eile is féidir a dhéanamh le boinn
An dtig leat go leor bonn a chuntas le
10p a dhéanamh?
Dhá ghrúpa de dháréag.
Trí ghrúpa d’ochtar.
Cá mhéad dóigh eile ar féidir leat 24
pingin a eagrú?
2007

2007

2005
2007
2007
Úsáid na boinn le péist
fhada a dhéanamh.
Ba chóir na boinn a chur in
ord de réir na ndátaí.

2005
2004

2001
1999

2002

Déan pictiúr leis na boinn, is féidir pictiúr mar
seo a dhéanamh trí pheann luaidhe a chuimilt
thar pháipéar a bhfuil bonn faoi.
Cá mhéad is fiú é?
An dtig leat pictiúr a dhéanamh ar fiú £1 glan é?
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Is mian le tuismitheoirí go n-éireoidh lena bpáistí. Is mian leo
deiseanna a thabhairt dóibh a chothóidh a mbuanna agus a
spéiseanna. Is mian leo na roghanna cearta a dhéanamh dóibh
chomh maith.
I saol an lae inniu, ní mór cinntí tábhachtacha airgeadais a
dhéanamh le cuidiú le teaghlaigh é seo a bhaint amach. Mar
shampla, i réimse an oideachais, is é an sprioc atá romhainn, faoin
bhliain 2010, go mbeidh an deis ar ardoideachas tapaithe ag leath
chuid na ndaoine atá in aois a 30 bliain – agus níos mó den chostas
á íoc ag na tuismitheoirí. Agus tá sé ag éirí níos deacra i gcónaí do
dhaoine óga a gcéad teach a cheannach.
Tá muidne, ag an Children’s Mutual, anseo le cuidiú leat do chuid
ionchas do pháistí an lae inniu a fhíorú trína chinntiú go bhfuil siad
ullmhaithe, ó thaobh an airgeadais de, don am atá le teacht. Tá
réimse pleananna coigiltis á gcur ar fáil againn a bhfuil d’aidhm acu
é seo a dhéanamh.
Le tuilleadh eolais a fháil ar airgead a choigilt do do pháistí amach
anseo, glaoigh ar 0800 585474, féach an suíomh gréasáin
www.thechildrensmutual.co.uk

Is féidir le páistí foghlaim an-éifeachtach a
dhéanamh trí shúgradh. Ceapadh na cluichí
tarraingteacha seo le cuidiú le paistí idir ceithre
agus ocht mbliana d’aois taithí a fháil ar chúrsaí
airgid – le cuidiú óna gcairde fásta. Cuireann
na cluichí cuid mhór deiseanna ar fáil do pháistí
airgead a láimhseáil agus boinn a aithint,
machnamh a dhéanamh ar dhóigheanna le hairgead
a bhailiú - agus ar dhóigheanna lena chaitheamh!
Is féidir leo roghanna a dhéanamh faoi cé acu
boinn a thógfaidh siad, cad é a cheannóidh siad
agus cad é mar a dhéanfaidh siad a gcoigilteas a
thaifeadadh.
Beidh an leabhar seo ina chuidiú ag múinteoirí agus
ag tuismitheoirí araon, agus iad ag cuidiú le páistí
óga foghlaim faoi chúrsaí airgid.

