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Féinbhainistiú
nbhainistiú
Tá Dráma na Nollag ar cheann de chúig leabhar i sraith scéalta spreagthacha don bhonnsraith a chuimsíonn Creatlach Scileanna
Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta Thuaisceart Éireann.
Tá rang Chlár ag caint faoin gheimhreadh. Insíonn sí scéal faoi ghearrthóir adhmaid agus a bhean chéile. Spreagann an scéal na
páistí le dráma dar teideal Dráma na Nollag a chur i láthair.

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:
• pleanáil
• smaoineamh chun tosaigh
• smaoineamh os ard
• plé
• eagrú
• roghanna a dhéanamh
• socrú ar a bhfuil le déanamh
• a bheith freagrach
• treoracha a leanúint
• cuidiú a iarraidh
• iarracht eile a thabhairt
• athbhreithniú/machnamh.
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:
dráma

tráchtaire

fuaim(eanna)

bualadh bos

aingeal

coill

adhmad

cuireadh

bocht

saibhir

cineálta

santach

brónach

fíor

sona

neirbhíseach

duais

tua

tuillte

ag fáil bháis

os comhair

guth

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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Dráma na Nollag
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An tseachtain
seo caite,
rinne an rang
s·againne dráma
ar scoil.
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Fuair muid
bualadh bos
mór.
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Is mise Pól an tráchtaire.
Seo mar a rinne muid é.
Lá amháin, bhí muid ag caint
sa rang faoin Nollaig.
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“Cad é mar atá a fhios agat go
bhfuil an geimhreadh ann?” arsa
an múinteoir.
“Bíonn sé fuar,” arsa Clár.
“Bíonn sneachta
ann,” arsa Conall.
“Is maith liom
an sneachta!”
“Mise fosta,”
arsa an
múinteoir.
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“Déanaim aingeal sneachta,” arsa
Conall. “Luím síos ar mo dhroim
sa sneachta agus cuirim mo
lámha amach.”
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“Tá sin maith,” arsa an
múinteoir. “Anois, cad é a
chaitheann tú sa gheimhreadh?”
a dúirt sí.
“Miotóga!”
“Hata!”
“Cóta!”
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Rinne an múinteoir liosta de na
rudaí uilig. Ansin, d·inis sí an
scéal seo.
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Fadó, bhí seanfhear
agus seanbhean ina
gcónaí sa choill.
An geimhreadh a bhí
ann. Bhí siad iontach
bocht agus ní raibh
airgead ar bith acu.
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Lá amháin, chuaigh
an seanfhear isteach
sa choill. Bhí tua aige
le hadhmad a fháil. Ba
mhaith leis tine a dhéanamh
agus ansin ba mhaith leis
an chuid eile den adhmad
a dhíol le hairgead a fháil
do bhia. Ach bhí a lámha
iontach fuar agus thit an
tua isteach sa loch. Go
tobann, léim sióg amach
agus dúirt sé, “Ba mhaith
liom cuidiú leat.”
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Thóg an tsióg tua óir as an
uisce ach dúirt an seanfhear,
“Ní liomsa sin.”
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Ansin, thóg an tsióg tua airgid
as an uisce ach arís dúirt an
seanfhear, “Ní liomsa sin.”

Sa deireadh,
fuair an tsióg an
tua a bhí ag an
seanfhear. Ach
thug an tsióg an tua
óir agus tua airgid
dó fosta mar bhí an
seanfhear iontach
deas cineálta.
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Ansin, chuala fear eile an
scéal agus dúirt sé gur
mhaith leis a bheith saibhir
fosta.
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Chuaigh sé go dtí an loch agus
chaith sé seantua isteach san
uisce fosta. Tháinig an tsióg arís
ach bhí an fear iontach dímhúinte
leis. Fuair an tsióg tua óir
amach as an uisce. Bhí
an fear santach agus
dúirt sé, “Is liomsa
an tua óir sin.” Ach
bhí an tsióg iontach
cliste agus níor thug
sé an tua óir dó.
Bhí saol sona sásta ag
an seanfhear agus ag an
tseanbhean ón lá sin amach.
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“Cad é a shíl sibh den scéal sin?”
arsa an múinteoir.
“Bhí an fear eile go dána. Bhí sin
tuillte aige.”
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An lá ina dhiaidh sin, d·inis muid an
scéal arís, píosa ar phíosa. “Tá sin
iontach maith,” arsa an múinteoir.
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“An dtig linn dráma a
dhéanamh de?” arsa Clár. “Sin
smaoineamh iontach maith,”
arsa an múinteoir. “Thig libh é
a dhéanamh
don Nollaig.”

Agus sin mar
a thosaigh
Dráma na
Nollag...
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“Anois,” arsa an múinteoir,
“tá sé seachtaine againn
le déanamh réidh. Cad é a
chaithimid a dhéanamh?”
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“Anois,” arsa an múinteoir,
“cé hiad na carachtair sa
dráma?”

“Glacaigí cúpla bomaite le
labhairt leis an duine in aice
leat. Cé hiad na daoine is
fearr le páirt a ghlacadh sa
dráma?”
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“An gcaithimid uilig a bheith
páirteach ann?” arsa Conall.
Níor mhaith leis a bheith ag
caint os comhair daoine. Bhí
imní air.
“Ní chaithÀdh gach duine
a bheith ag caint. Tá rudaí
tábhachtacha eile ann le
déanamh,” arsa an múinteoir.
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“Ar mhaith leat na fuaimeanna
a dhéanamh, a Chonaill?”
“Thig liom fuaim na gaoithe a
dhéanamh,” arsa Conall agus é
ag séideadh. “Agus thig linne
fuaim tua a dhéanamh.”
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“Sin smaoineamh iontach
maith”, arsa an múinteoir.
“CaithÀmid smaoineamh ar
rudaí eile fosta. Cé atá ábalta
cuidiú leis na héadaí?”
“Thig le mo mhamaí
cuidiú,” arsa Clár.
“Déanann sí éadaí
deasa domsa agus
do mo chol
ceathreacha
uilig.”
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“Ar fheabhas,” arsa an
múinteoir. “Cuir ceist ar do
mhamaí anocht sa bhaile. Agus
caithÀmid an t-amhrán faoi
Sheáinín Seaca a chleachtadh.”
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Giota ar ghiota, phleanáil muid
gach rud. Phéinteáil muid an
choill agus sneachta ar an ardán.
Rinne muid cúpla tua fosta.
Rinne muid cleachtadh ar ár
rólanna. Bhuail cuid
againn uirlisí ceoil
agus dúirt cuid
againn amhráin.
D·fhoghlaim
muid an dóigh
le seasamh ar an
ardán. Agus ansin
cá huair le dul ar
an ardán agus
imeacht ón ardán.
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Bhí cuid againn iontach
neirbhíseach, ach d·éirigh sé níos
fearr i ndiaidh cúpla cleachtadh.
Rinne muid cleachtadh air arís
agus arís agus ansin mhothaigh
muid níos
fearr.
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An chéad uair a rinne muid
cleachtadh ar an dráma sa
halla, bhí muid ró-chiúin.
“Labhraigí níos airde,” arsa an
múinteoir. Nuair a rinne muid
sin bhí sé i bhfad níos fearr.
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Rinne muid fógraí agus
póstaeir agus chuir muid
sna siopaí iad.
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Nuair a tháinig an lá mór bhí
mé iontach neirbhíseach.
“Ná déanaigí dearmad,” arsa an
múinteoir, “Labhraigí os ard.”
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Bhí halla na scoile lán
go doras. Dúirt na
daoine go raibh muid
iontach iontach maith.
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“Do we all have to be in it?”
asked Brendan. He didn·t like
speaking in front of people.
He looked worried.
Dráma na Nollag
le
rang everybody
3
“Not
will have a

speaking part, but there are
lots of other important jobs
to do,” said Miss Martin.
“Could you maybe work on the
sound effects, Brendan?”

Foireann
Seán, an seanfhear
Máire, an tseanbhean
Marc, an tsióg sa loch
Micheál, an fear santach
Carachtar 1
Carachtar 2
Carachtar 3
Daoine eile
Damhsóirí
Tráchtaire

“The wind could be blowing,”
saidagus
Brendan
Ardán
Éifeachtaí making whoosing
Cuid mhór sneachta, fuaimeanna gaoithe, uisce ag
splaisearnach, buillí tua, amhráin srl.
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Gníomh 1, Radharc 1
An seanfhear sa bhaile in aice leis an loch
Tráchtaire:

Lá fuar geimhridh a bhí ann. Bhí an
seanfhear agus an tseanbhean ina suí sa
seanteach ach bhí siad fuar nó ní raibh tine
sa seanteach.

Máire:

A Sheáin, tá mise iontach fuar. Caith¿mid
adhmad a fháil don tine nó gheobhaidh
muid bás leis an fhuacht.

Seán:

Maith go leor, a thaisce. Tá mé ag dul
amach le hadhmad a fháil.

Tráchtaire:

Chuir an seanfhear seanchóta, seanscairf
agus seanhata air. Thóg sé seantua a bhí
meirgeach. Bhí sé fuar gaofar agus ag cur
sneachta ach chuaigh sé amach ar scor ar
bith. Shiúil sé síos go dtí an loch agus é
faoi bhrón.

Ceolann an fhoireann amhrán – Seáinín Seaca
Seán:

Seo crann mór maith.

Tráchtaire:

Bhuail an seanfhear an crann leis an tua
ach bhí a lámha iontach fuar agus thit an
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tua as a lámha isteach san uisce le splais
mhór. Mhothaigh Seán iontach brónach
agus thosaigh sé a chaoineadh. Ansin,
tháinig sióg agus slat iascaigh ina lámh.
An tSióg:

Cad é an callán seo? Cad é atá ort?

Seán:

Thit an tua isteach san uisce. Tá sé de dhíth
orm nó níl adhmad ar bith agam don tine
agus tá sé iontach iontach fuar.

An tSióg:

Ar mhaith leat ar ais é?

Seán:

Ba mhaith, le do thoil!

Tráchtaire:

Fuair an tsióg tua as an uisce lena shlat
iascaigh, ach tua ÓIR a bhí ann!

An tSióg:

An leatsa é seo?

Seán:

Go raibh maith agat, ach ní liomsa an tua
sin. Ní raibh an tua s’agamsa déanta d’ór.

An tSióg:

Bain¿dh mé triail arís as.

Tráchtaire:

Thóg an tsióg tua eile amach as as uisce.
Tua AIRGID a bhí ann!

An tSióg:

An leatsa an tua seo?
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Seán:

Go raibh maith agat, ach ní liomsa an
tua sin. Ní raibh an tua s’agamsa déanta
d’airgead.

An tSióg:

Anois, beidh an t-ádh orainn an t-am seo!

Tráchtaire:

Thóg an tsióg tua eile amach as an uisce.

An tSióg:

Bhuel... an leatsa an ceann seo?

Seán:

Is liom!! Go raibh míle maith agat!!

An tSióg:

Is fear maith thú agus ba mhaith liom duais
a thabhairt duit.

Tráchtaire:

Go díreach ansin, chonaic Seán an tseantua
ar bhruach an uisce. Ach cad é a bhí ann
fosta ach an tua óir agus an tua airgid. Ní
raibh an tsióg le feiceáil. Chuaigh Seán
abhaile chuig Máire leis an tua óir agus
leis an tua airgid. Dhíol sé iad agus bhí sé
saibhir ansin. Chuala gach duine an scéal.
Sos ceoil agus sióga ag damhsa.
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Gníomh 1, Radharc 2
Lár an bhaile
Tá daoine ag siúl thart ag caint ar an scéal agus tá Micheál
ag éisteacht.
Carachtar 1:

Ar chuala sibh go bhfuair Seán tua óir agus
tua airgid sa loch?

Carachtar 2:

An bhfuil sin fíor?

Carachtar 3:

Ní chreidim sin. Fan go bhfeice muid.

Daoine ag caint agus ag comhrá
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Gníomh 1, Radharc 3
An Loch
Tráchtaire:

Chuala gach duine go raibh Seán agus
Máire saibhir anois. Bhí fear santach ann,
Micheál an t-ainm a bhí air. Ba mhaith leis
a bheith saibhir fosta. Ba mhaith leis cleas
a imirt ar an tsióg. Chaith sé tua isteach san
uisce fosta agus lig sé air féin go raibh sé
ag caoineadh.

Micheál:

Bú húúú!

An tSíog:

Cad chuige a bhfuil tú ag caoineadh, arsa
an tsióg?

Micheál:

Thit mo thua maith isteach san uise. Tá mé
ag dul a fháil bháis le hocras anois.

An tSíog:

An dtig liom cuidiú leat?

Micheál:

THIG CINNTE!

Tráchtaire:

Ar chuala tú a leithéid riamh? Níor dhúirt
sé ‘le do thoil’. D’amharc an tsióg air agus
thóg sé tua ÓIR as an uisce!

An tSíog:

An leatsa an tua seo?
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Micheál:

Is liomsa é cinnte!

An tSíog:

Ní leatsa é ar chor ar bith. Níl an tua
s’agatsa déanta d’ór.

Tráchtaire:

Agus leis sin, d’imigh an tsióg agus thug sé
an tua óir leis. Bhí saol sona ag Seán agus
Máire ina dhiaidh sin. Chaill Micheál a
thua agus bhí air ceann nua a cheannach dó
féin agus .....

Gach duine:

Bhí sin tuillte aige!!!
Cúirtín
Amhrán

Seáinín Seaca
Greim ag Seáinín Seaca ar bharr mo shróine,
Greim ag Seáinín Seaca ar bhonn mo bhróige.
Seáinín Seaca ag dul suas an crann,
ag dathú duilleog le go mbeidh siad bán.
Dar le Seáinín Seaca níl spórt níos fearr.
Ná duilleoga ag titim anuas ón bharr.
Nuair a shéideann an ghaoth go fuar ar a chúl,
Imíonn Seáinín Seaca i bhfaiteadh na súl.
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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
ceisteanna a mholtar thíos a
atá le plé a fhairsingiú).
chur in oiriúint do na daltaí de
réir a gcumas.

Leathanach 4

Cad é is dráma ann?
An raibh tú riamh páirteach i
ndráma?
Ar mhaith leat a bheith ar an
ardán?

Amharc ar an dóigh a léirítear téacsanna drámaí i leabhair mhóra agus i
scéimeanna léitheoireachta.
Liosta a dhéanamh de na rudaí a bhíonn de dhíth le haghaidh dráma
(mar shampla, frapaí, feisteas, soilsí, ceol, aisteoirí, lucht féachana,
ardán, feistis, srl.).

Cad é an difear idir dráma agus
scéal?
Amharc ar scéalta lena fháil amach faoi ról an tráchtaire.
Plé a dhéanamh ar an eolas atá faighte amach ag na páistí.

Leathanach 8

Cad é a dhéanann tú atá difriúil
sa gheimhreadh?

Smaointe faoin gheimhreadh a bhailiú.
Ransú smaointe a dhéanamh faoin gheimhreadh.

Cad é a chaitheann/ itheann
tú agus cá háit a mbíonn tú ag
súgradh?

Clár Pleanála a dhéanamh lena fháil amach cad é ba mhaith leis an rang
a fhoghlaim faoin gheimhreadh (mar shampla, éadaí/pictiúir a shórtáil,
earraí geimhridh a mheaitseáil, radharc geimhridh a phéinteáil, tuairisc
a scríobh, ﬁr shneachta a dhéanamh, éadaí a chur ar fhir shneachta,
srl.).
Dul ar siúlóid sa gheimhreadh.
Súgradh “domhan beag” a dhéanamh leis na páistí le radharc geimhridh
a chruthú.
Colláis gheimhridh a dhéanamh.
Grianghraif a ghlacadh de radharcanna geimhridh.
Oighear a imscrúdú agus athruithe a bhreathnú.
Ábhair a bheadh fóirsteanach le haghaidh éadaí geimhridh a fhiosrú.
Grianghraif de na séasúir a shórtáil.
Patrúin ar hataí, scairfeanna nó mhiotóga a fhiosrú.

Leathanach 22

Cad é a d’fhoghlaim tú ón scéal Na carachtair sa scéal a liostú. Portráidí carachtar a chruthú agus an
faoi mhacántacht agus shaint? t-eolas uilig sa scéal in úsáid acu.
An síleann tú gur fíorscéal é?
Cad chuige?

Leabhair a shórtáil – síscéal/scéal de chineál éigin eile.
Smaoineamh ar dhóigh eile le tús/deireadh a chur leis an scéal.
Scéalta ó thíortha eile a fhiosrú. Na háiteanna ina bhfuil siad suite a
shórtáil agus a phlé.
An scéal a athinsint.
Scéalbhosca a dhéanamh.
Carachtar as an scéal a chur sa suíochán te. Ná páistí a chur ina ngrúpaí
le haontú ar na ceisteanna a chuirﬁdh siad.
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Leathanach 25

Cad iad na rudaí atá de dhíth
orthu, dar leat, le hullmhú don
dráma?

Ná páistí a chur ina bpéirí le plé a dhéanamh ar theideal don dráma
agus iarraidh orthu a smaointe a roinnt leis an rang (Smaoinigh, Déan
Péire, Roinn). D’fhéadfadh na páistí vótáil ar theideal fóirsteanach.

Cé atá ábalta cuidiú, dar leat?

Liosta a dhéanamh de na rudaí a bheadh de dhíth ar an rang leis an
dráma a chur i láthair. Súil siar a chaitheamh ar an liosta faoi Bheach 1
thuas lena fheiceáil cad é atá de dhíth le dráma a chur i láthair.
Gníomhaíocht Am Ciorcal a dhéanamh ina mbeidh ar na páistí an abairt
seo a leanas a chríochnú: “Sílim go mbeadh [ainm an pháiste] maith
mar [luaigh carachtar nó ról] mar...”
Iarraidh ar na páistí gné amháin den dráma lenar mhaith leo a
bheith ag plé a roghnú (mar shampla, feistis, frapaí, ceol, soilsí agus
taifeadadh, srl.).
An dráma a chleachtadh.

Leathanach 33

Cad é a thig leat a dhéanamh
nuair atá tú neirbhíseach?

Plé a dhéanamh leis na páistí ar na dóigheanna ar féidir leo a gcuid
mothúchán a láimhseáil agus iad féin a ullmhú.
Smaoineamh ar na daoine a d’fhéadfadh freastal ar an dráma agus
liosta a dhéanamh de na daoine a bhféadfadh siad cuireadh a chur
orthu.
Cinneadh a dhéanamh le chéile faoin áit ar chóir an dráma a chur i
láthair.
Plé a dhéanamh le chéile maidir leis an dóigh ar chóir daoine a chur ar
an eolas faoi. Amharc ar chuirí chun cóisirí, póstaeir srl. le haghaidh
aonach leabhar, ceolchoirmeacha agus drámaí agus imeachtaí eile sa
cheantar.
Cuirí, póstaeir agus ticéid a dhearadh don dráma. Seoladh agus stampa
a chur ar na clúdaigh d’aíonna speisialta.
An dráma a chur i láthair.

Leathanach 37

Cad é a d’fhoghlaim muid maidir
le dráma a chur i láthair?
Cad é mar a mhothaigh sibh
nuair a d’éirigh leis an dráma?

Amharc ar an taifeadadh den dráma ranga.
Gníomhaíocht Am Ciorcail a dhéanamh ina mbeidh ar na páistí an
abairt seo a leanas a chríochnú: “Mhothaigh mé neirbhíseach/bhí
áthas/sceitimíní orm nuair...”

Cad chuige, dar leat, ar éirigh
leis an dráma?

47

Nótaí Múinteora

48

An insíonn tú an fhírinne i gcónaí?
Sa scéal seo insíonn an seanfhear bocht an fhírinne.
Faigh amach cad é a tharla nuair a casadh air sióg lá amháin.

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
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Féinbhainistiú

