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Cad é an t-ainm
atá ar an áit sin?
A Bheith Cruthaitheach
Tá Cad é an t-ainm atá ar an áit sin? ar cheann de chúig leabhar i sraith scéalta spreagthacha don bhonnsraith a chuimsíonn
Creatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta Thuaisceart Éireann.
Tá Éamann agus a rang ag ﬁosrú na n-ainmneacha atá ar áiteanna áirithe. Insíonn a mhamaí agus a dhaidí neart scéalta suimiúla
dó a bhaineann leis an bhaile mhór agus an tuath, scéalta a chuala siad féin nuair a bhí siad óg.

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 trí 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:
•

a bheith ﬁosrach

•

machnamh

•

samhlú

•

ceisteanna a chur

•

ﬁosrú

•

labhairt ar chuimhní

•

fíricí agus tuairimí a mheas

•

smaointe nua a ghiniúint.

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:
comórtas

ionad siopadóireachta

ulchabhán

nuachtán

ag ﬁosrú

muc

sióg

páirc(eanna)

madadh rua

ag miongháire

dar leis

mac tíre

leipreachán

ag taisteal

sciathán leathair

ráth

shamhlaigh sé

broc

nóiníní

ainm(neacha)

sráidainm(neacha)

Tá tuilleadh eolais ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta ar fáil ar www.nicurriculum.org.uk
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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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Cad é an t-ainm
atá ar an áit sin?

3

Tháinig Éamann abhaile ón
scoil le liosta ceisteanna.

“Cad é atá agat inniu, a
Éamainn?” arsa Daidí.
4

“Táimid ag Àosrú faoi
áiteanna agus cad é mar
a fuair siad an t-ainm
atá orthu,” arsa Éamann.
“Táimid ag cur isteach ar
chomórtas. Beidh an obair
s·againn le feiceáil san
ionad siopadóireachta.”

5

“Tá sin maith,” arsa Daidí.
“Cé a rinne na ceisteanna seo?”
“Mise,” arsa Éamann, “Bhuel...
Clár agus Cónall fosta.
An bhfuil tú réidh?”
“Tá mé,” arsa Daidí.
“Tá súil agam nach bhfuil siad
deacair.”

6

“Ceist a haon. An dtig leat
smaoineamh ar pháirc ar bith
a bhfuil
ainm air?”

7

“Tá sin furasta,” arsa Daidí.
“Tá a fhios agat féin an
freagra sin, a Éamainn.
Smaoinigh.”
Rinne Éamann miongháire
mar bhí a fhios aige go
maith.

8

9

“Bhuel, tá Pairc na hAbhann
ann,” arsa Éamann agus é ag
smaoineamh.
“Agus Cnoc na Fuiseoige.”
“Tá sin ceart,” arsa Daidí.
“Bhí ainmneacha againn do na
páirceanna uilig nuair a bhí
mise i mo ghasúr óg.”
“Ach, a Dhaidí, cad é mar a
fuair siad na hainmneacha
sin?” arsa Éamann.
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11

12

“Bhuel, bhí abhainn ag dul tríd
an áit agus sin mar a fuair sé
an t-ainm sin,” arsa Daidí.

“Agus b·fhéidir go raibh
cuid mhór fuiseog i gCnoc na
Fuiseoige fosta,” arsa Éamann.
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“Sin é, a mhic,” arsa Daidí agus
é ag miongháire.
Scríobh Éamann sin ina
leabhar.
“Ceist a dó, a Dhaidí. An bhfuil
a fhios agat sráidainm ar bith
atá suimiúil?”

14

“Cuir ceist ar Mhamaí,” arsa
Daidí.
“Is as an chathair í.”
Bhí Mamaí ag léamh ach bhí sí
ag éisteacht fosta.
15

“Sráidainmneacha...
Fan go bhfeice
mé,” arsa Mamaí.

16

“Is maith liom Cnoc na Mac
Tíre. Bhí mic tíre in Éirinn
fadó.”
“Is breá liom an ceann sin,”
arsa Éamann.
“An bhfuil ceann ar bith
eile agat mar sin?”
17

Smaoinigh Mamaí bomaite.
“Bhí áit darb ainm Páirc na
Nóiníní, ach tá tithe ansin
anois. Nuair a bhí Mamó ina
cailín óg bhí páirc ann agus bhí
a lán nóiníní ann. Chonaic sí
leipreachán ansin fosta.”

18

“Leipreachán? Cad é sin?”
arsa Éamann.

19

“Tá sé cosúil le sióg,” arsa
Mamaí. “Dúirt Mamó go
raibh pota óir aige agus go
raibh sise ag iarraidh é a
fháil, ach d·imir sé cleas
uirthi.”
“An bhfuil sin fíor?”
arsa Éamann.
Rinne Mamaí miongháire
agus dúirt sí, “Cad é do
bharúil?”
Smaoinigh Éamann.
“B·fhéidir é. An bhfuair
sí an t-ór?”
“Ní bhfuair,” arsa Mamaí.
20

“Is scéal maith é don
chomórtas,” arsa Éamann.
“Inis dom an scéal, a Mhamaí, le
do thoil.”
“Inseoidh mé duit ag
am luí anocht é, agus
amárach thig leat
an scéal a insint don
mhúinteoir.”
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22

An lá ina dhiaidh sin ar scoil
bhí scéal maith ag Éamann.
D·fhan sé lena sheal. Ach bhí
scéalta maithe ag gach duine
eile fosta.

23

Thosaigh Clár. “Deir mo
mhamaí go gciallaíonn
Baile Bally sa Bhéarla.
D·inis sí rann beag dom
a d·fhoghlaim sí nuair a
bhí sí ina cailín óg.
Seo é...

24

An Baile Maol
Is an Baile Caoin
An Baile Caol
Is an Baile Mín
Is iomaí baile
Atá in Éirinn?”

25

Rinne an múinteoir gáire.
“Tá sin ar fheabhas, a Chláir.
Níor chuala mé an ceann sin
riamh. CaithÀmid amharc ar an
léarscáil go bhfeice muid na
hainmneacha sin.”
Thosaigh Conall
ansin.
“Bhí cara mo
mhamaí sa teach
aréir nuair a bhí
mé ag déanamh
m·obair bhaile,”
arsa Conall.
26

“Bíonn sí ag taisteal sa charr
go minic agus tá a fhios aici
cad é mar a fuair áiteanna a
n-ainm. Bhí ainmneacha maithe
aici.”

27

Fuair Conall a liosta.
“Áit ar bith ina bhfuil muc
san ainm bhí muca ann fadó.”
Rinne cúpla duine
gáire. Ach dúirt an
múinteoir, “Chuala mé
sin roimhe, a Chonaill.
CaithÀmid cúpla ceann
eile mar sin a fháil. An
raibh ceann ar bith
eile aici?”

28

29

“Má tá ráth san ainm
bhí dún nó síbhruíon ann
fadó,” arsa Conall.

30

Chuir Conall a lámh
suas, “Tá m·aintín
Máire ina cónaí i sráid
darb ainm Ráth Mór!
Tá cnoc ina aice leis an
tsráid.”

31

32

Tháinig seal Éamainn.
Bhí dúil mhór ag gach duine sa
scéal faoin mhac tíre agus an
scéal faoi Pháirc na Nóiníní.
Bhí liosta fada ainmneacha ann
anois.
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“Déanaigí grúpaí anois,” arsa an
múinteoir. “Smaoinigh ar ainm
baile agus oibrigh amach cad
é mar a fuair sé an t-ainm sin.
Thig libh scéal
a chumadh faoi
fosta.”
“An dtig liom
ainm nua a
chumadh?”
arsa Éamann.

“Más maith leat, a Éamainn.
Beidh sin suimiúil,” arsa an
múinteoir. Thosaigh gach duine
ag obair.
34

Bhí a lán smaointe ag
Éamann faoin mhac tíre.
Shamhlaigh sé é ina cheann.
B·fhéidir go
bhfuil mac
tíre ann
go fóill,
dar leis.

35

I ndiaidh am sosa
dúirt an múinteoir,
“Anois, cad é na
smaointe atá
agaibh?”

D·inis grúpa Chláir scéal faoi na
siopaí beaga i Sráid an Mhargaidh.

Dúirt Conall go bhfuair Sráid
Mhéabha an t-ainm ón Bhanríon
Méabha.
36

Tharraing grúpa Chonaill
pictiúr de mhuca.“Seo
Sliabh na Muc,” arsa
Cónall.

“Chum muid ainm,” arsa Éamann.

“Coill na Mac Tíre. Bhí mac tíre
ina chónaí anseo fadó.”
37

“Tá sin ar fheabhas, a
Éamainn,” arsa an múinteoir.
“Tá a lán smaointe againn anois
don taispeántas.”

38

Cúpla seachtain ina dhiaidh
sin, d·inis an múinteoir scéal
an-mhaith don rang. Léigh sí
litir amach a tháinig chuig an
scoil agus cad é a shíleann tú a
tharla? Bhain siad an comórtas!

39

An lá ina dhiaidh sin, chuaigh
an rang uilig go dtí an t-ionad
siopadóireachta.
“Amharcaigí,” a scairt Éamann.
“Tá an obair s·againn anseo!”

40

“Maith sibh, Rang 2,” arsa an
múinteoir go bródúil.
Bhí gach duine iontach
sásta nuair a chonaic siad an
grianghraf ar an nuachtán.
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Nótaí Múinteora
Ceisteanna le Plé a Spreagadh. Gníomhaíochtaí Molta leis an Fhoghlaim a Nascadh
Beidh ar an mhúinteoir na
(Cuireann na gníomhaíochtaí seo deiseanna ar fáil leis na ceisteanna atá
ceisteanna a mholtar thíos a
le plé a fhairsingiú).
chur in oiriúint do na daltaí de
réir a gcumas.

Leathanach 4

Cad é is ceist mhaith ann?

Focail a úsáidtear i gceisteanna a liostú. Comharthaí ceiste a
thaispeáint/aimsiú i roinnt leabhar/téascanna.
Liosta ceisteanna a chumadh lena gcur ar charachtar as scéal ar bith
atá ar eolas ag na páistí. An carachtar a chur sa suíochán te agus na
ceisteanna a chur air/uirthi.
Ceisteanna a chumadh ina bpéírí/ngrúpaí le hagallamh a chur ar a
chéile. I ndiaidh na n-agallamh, cuirﬁdh na páistí na rudaí a rinne nó a
chuala siad in iúl don rang.
Ceisteanna a chumadh lena gcur ar an phríomhoide, ar an rúnaí, ar
pháistí Rang 7, srl.

Leathanach 14

An bhfuil a fhios agat
sráideainmneacha suimiúla
ar bith? Cad é mar a fuair do
shráid féin a hainm?

Ainmneacha na sráideanna/na n-eastát tithíochta/na mbailte fearainn i
gceantar na scoile a phlé. Googlemaps a úsáid leis an tsráid ar a bhfuil
an scoil a aimsiú.
Labhairt lena dtuismitheoirí/seantuismitheoirí faoi logainmneacha
áitiúla agus faoin chiall atá leo.
Comhartha sráide a dhearadh.
Bee-Bot a úsáid le litreacha a shórtáil agus a sheachadadh.
Rólghlacadh a dhéanamh bunaithe ar Oiﬁg an Phoist.
Iarraidh ar na páistí na seoltaí acu a chur in iúl dá chéile. Cluiche
cuimhne a imirt - seoladh a léamh os ard agus ainm an duine atá ina
c(h)ónaí ann a lua.
Cuireadh a chur ar sheantuismitheoir teacht chun na scoile le labhairt
faoin cheantar áitiúil.
Na logainmneacha sa scéal a phlé.
An bhfuil logainmneacha áitiúla ar bith ann a dhéanann tagairt
d’ainmhí/don dúlra? Má tá, d’fhéadfadh na páistí a fháil amach faoi na
hainmhithe/faoin ghné den dúlra atá i gceist.

Leathanach 18

An síleann tú go bhfuil
leipreacháin ann? An
fíorchréatúir nó an créatúir
shamhailteacha iad? Cad
chuige?

Plé a dhéanamh ar a bhfuil ar eolas ag na páistí faoi leipreacháin.
Leipreachán dá gcuid féin a dhearadh. Ainm a thabhairt air. Teach a
dhearadh dó.
Scéalbhosca a dhéanamh bunaithe ar scéal faoi leipreacháin. Rudaí
amhail pota óir agus deannach óir a chur isteach ann.
Tóraíocht taisce a chumadh. Na treoracha a leanúint leis an phota óir a
aimsiú.
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Leathanach 25

Cad é mar a fuair an sráidbhaile/ Roinnt áiteanna áitiúla a aimsiú ar léarscáil shimplí. Cad chuige nach
baile/an chathair seo againne a
bhfuil áiteanna áirithe le feiceáil ar an léarscáil? Iarraidh ar na páistí a
hainm?
fháil amach ó thuismitheoirí/ó sheantuismitheoirí cad mar a fuair an
áit a bhfuil siad ina gcónaí ann a hainm.
Roinnt áiteanna áitiúla a shórtáil de réir ord aibítre.
Labhairt faoi áiteanna áitiúla/eile ar thug siad cuairt orthu. An dóigh a
bhfuair cuid de na háiteanna seo a n-ainm a fhiosrú.

Leathanach 34

An dtig leat smaoineamh ar
logainm nua?

Logainm nua a chumadh agus é a léiriú i bpictiúr, mar shamhail agus i
scríbhinn.
Scéal a chumadh faoin dóigh a bhfuair an áit a hainm.
An scéal a mhaisiú agus a chur i láthair mar leabhar mór/scéalsreang.
(Dráma, frapaí agus ceol a úsáid).
Samhail de shráidbhaile/baile nua a dhéanamh agus dramhábhair in
úsáid acu. Iarraidh ar ailtire/ar thógálaí/ar phleanálaí baile labhairt leis
an rang faoin dearadh.

Leathanach 41

Cad é mar a thig linn ár gcuid
oibre a chur ar taispeáint? Cé
dó?
Cad é mar a mhothaigh tú nuair
a chonaic tú do chuid oibre ar
taispeáint?

An obair uilig atá déanta ag na páistí faoin scéal a bhailiú agus seisiún
gailearaí a reáchtáil.
An obair agus an chruthaitheacht a léiríodh a cheiliúradh go háitiúil – í
a chur ar taispeáint ar shuíomh gréasáin na scoile.
Aiseolas a fháil ag Am Ciorcail.

Suíomhanna Gréasáin Molta
www.bbc.co.uk/nireland/schools
Programme – One Potato Two Potato
Programme – Hurley Burley-Liam the Leprechaun
www.libraryireland.com for the origin of street names
www.rspb.org.uk/wildlife/birdguide/families/pigeons.asp
www.nicurriculum.org.uk
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Nótaí Múinteora
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Ar smaoinigh tú riamh ar cad é mar a fuair do scoil a hainm?
Sa scéal seo, foghlaimíonn Éamann agus a chairde faoi
logainmneacha.
Cad é a tharla ag Cnoc na Fuiseoige nó ag Cnoc na Mac Tíre,
do bharúil?
Léigh an scéal seo go bhfeice tú.

Curaclam
Thuaisceart Éireann

An Chreatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach,
Cinnteoireacht

A Bheith Cruthaitheach
Eolas a Bhainistiú

Obair le daoine eile

Scileanna
Smaointeoireachta
agus
Ábaltachtaí Pearsanta

Féinbhainistiú

