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Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Tá Inis dom an scéal sin arís, a Dhaideo! ar cheann de chúig leabhar i sraith scéalta spreagthacha don bhonnsraith a chuimsíonn
Creatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta Thuaisceart Éireann.
Sa scéal seo, bíonn lá iontach amuigh ag Tomás agus a Dhaideo in Aontroim. Is breá le Tomás a bheith ag éisteacht lena Dhaideo
agus é ag insint scéalta faoin am a chuaigh thart.
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:
•

cur de ghlanmheabhair

•

athrá / cuimhniú

•

rudaí a chur in ord

•

cur síos a dhéanamh

•

díriú ar

•

réamhaithris a dhénamh

•

tuairim a thabhairt

•

fáth a lua

•

ceisteanna a chur / fhreagraí.

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:
farraige
dineasár
shábháil
gluaisrothar
Éireannach
Clochán an Aiﬁr

spéir
saighdiúir
mharaigh
léarscáil
Albanach
Mars

fada ar shiúl
fathach
marbh
barr
Loch nEathach

mac tíre
caisleán
beo
ag tafann
Oileán Mhanann

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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Inis dom an scéal sin arís,
a Dhaideo!
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Is maith le Tomás ceisteanna a
chur.
“Cad chuige a dtéann
an fharraige amach
agus isteach?”

“Cad chuige a bhfuil an spéir
chomh fada ar shiúl?”

4

“An bhfuil duine ar bith ina
chónaí ar Mhars?”

“An bhfuil
fathaigh ann?”

“Cá huair a bhí na
dineasáir beo?”
5

“Is gasúr iontach é. Bíonn sé
ag cur ceisteanna i gcónaí,”
arsa a dhaideo.

6

Bhí dúil mhór ag Tomás ina
dhaideo. D·éist sé le Tomás i
gcónaí agus d·inis sé scéalta
maithe dó.

7

Lá amháin chuaigh siad
ar siúlóid go dtí Páirc an
Chaisleáin.
“A dhaideo,” arsa
Tomás, “an bhfuil
caisleán anseo go
fóill?”

8

“Níl anois, a mhic. Ach bhí
caisleán anseo fadó. An
cuimhin leat an scéal faoin
mhadadh mhór agus an
bhean?”

9

10

“Ó, is breá liom an scéal
sin!” arsa Tomás.
“Inis dom an scéal arís.”
“Suigh síos bomaite
go bhfeice mé,” arsa a
dhaideo.

11

“Fadó fadó anseo in Aontroim,
bhí bean amuigh ag siúl sa
choill. Go tobann, léim mac
tíre amach agus thit sí i laige.

12

Nuair a mhúscail sí arís bhí
madadh mór in aice léi agus
bhí an mac tíre marbh.
Mharaigh an madadh mór
an mac tíre.”

13

“An bhfuil mic tíre anseo go
fóill, a Dhaideo?” arsa Tomás.

14

“Níl, a mhic, níl ceann ar bith
beo anois,” arsa a dhaideo.
“Táimid slán sábháilte anois.
Cad é a tharla ansin, an
cuimhin leat?”

15

16

Thosaigh Tomás ag smaoineamh.
“Rith an madadh ar shiúl, ach
tháinig sé ar ais arís blianta ina
dhiaidh sin.

Thosaigh an madadh ag tafann
nuair a tháinig saighdiúirí chuig
an chaisleán leis na daoine a
mharú. Shábháil sin na daoine.”
17

“Tá sin ceart, a mhic,” arsa a
dhaideo.
“Agus tá an caisleán ar shiúl
anois ach tá an scéal againn
go fóill.”
“An bhfuil sin fíor go leor?”
arsa Tomás.
“Bhuel, fan go bhfeice tú
seo,” arsa a dhaideo.

18

Chuaigh Tomás agus a dhaideo
isteach sa charr.
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“An bhfuilimid ag
dul ag snámh?”
arsa Tomás.

“Níl, a mhic.
Amharc seo. Cad é
atá ann, an síleann
tú?”

20

21

“Is madadh mór é sílim,” arsa
Tomás.
“An é seo an madadh sa scéal?”
“Bhuel, sin an rud a deir
daoine,” arsa a dhaideo.

22

“Sin an madadh mór a bhí sa
scéal maith go leor,” arsa a
dhaideo, “agus tá sé déanta de
chloch anois. Deir daoine eile
gur dealbh atá ann. Cad é do
bharúil féin, a mhic?”
D·amharc Tomás ar an
mhadadh. “Sílim gur madadh é
déanta de chloch, cosúil leis na
hainmhithe sa scannán Narnia.”

23

24

“Glac grianghraf de,”
arsa Tomás.
“Maith go leor. Seas in
aice leis.”

“An dtig linn uachtar
reoite a fháil anois?”
arsa Tomás.
“Thig cinnte, ag an
pháirc cois locha.”
25

“Cad é rinne an loch
seo?” arsa Tomás.

“Tá cúpla scéal
agam faoi sin,”
arsa a dhaideo.

26

“Is fearr liom an scéal faoin
troid mhór idir an dá fhathach,
An fathach Éireannach agus an
fathach Albanach.”
“Inis dom an scéal sin, le
do thoil.”
27

28

“Bhí an dá fhathach seo i
gcónaí ag troid. Lá amháin,
chaith an fathach Éireannach
clocha leis an fhathach
Albanach. Ach níor bhuail
siad é agus thit na clocha san
fharraige.”
29

“Fionn Mac Cumhaill an
t-ainm a bhí air, nach
bhfuil sin ceart?,” arsa
Tomás. “Sin an duine
a thóg Clochán an
AiÀr.”

30

“Bhuel, sin an scéal,”
arsa a dhaideo agus
miongháire air.

31

32

“Sin an rud a rinne Loch
nEathach fosta,” arsa a
dhaideo. “Nuair a thóg an
fathach na clocha, líon an poll
a rinne sé le huisce. Agus na
clocha a thit san fharraige,
rinne siad Clochán an AiÀr agus
Oileán Mhanann.”

33

“Téann Daidí ansin leis na
gluaisrothair a fheiceáil,”
arsa Tomás.

34

Rinne a dhaideo gáire.
“Téann sé ansin cinnte.
Tá a fhios aige faoin scéal
fosta. Abair leis Oileán
Mhanann a thaispeáint duit
ar an léarscáil.”
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Nuair a tháinig Tomás abhaile,
Thaispeáin sé na grianghraif
do Mhamaí agus do Dhaidí. Ag
an dinnéar an oíche sin, d·inis
Tomás na scéalta uilig a chuala
sé. Bhí Daidí iontach sásta.
“Tá Daideo iontach
maith ag insint scéalta”,
arsa Daidí.
“Agus tá tusa iontach
maith fosta, cosúil le
Daideo.”

36

Bhí Mamaí ina suí go ciúin
ag smaoineamh ar rud éigin.

37

“An bhfuil a fhios agat seo,
a Thomáis,” arsa Mamaí, “sin
scéal iontach maith a d·inis tú
faoin dá fhathach. Ach nuair
a bhí mise óg chuala mé scéal
eile faoin loch.”

38

“Bhí aintín agam darb ainm
Sorcha. Dúirt sí go raibh
seantobar ann fadó. Bhí
seanbhean ag amharc ina
dhiaidh, ach oíche amháin,
rinne sí dearmad an barr a
chur ar ais air...”

39

40

Nuair a bhí Tomás ina luí sa
leaba an oíche sin, smaoinigh
sé ar an scéal sin faoin
tobar agus ar na
scéalta uilig a
chuala sé an lá
sin. Ba mhaith
leis scéal iontach
a insint dá dhaideo ar
maidin. Dhruid sé a shúile
agus thit sé ina chodladh.
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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 12

Cad chuige, dar leat, ar chosain Cásanna ‘Cad é a tharla...?’ a chur ar fáil do na páistí, mar shampla ‘Cad
é a tharla nuair a thit an bhean i laige?’ Iarraidh ar na páistí deireadh
an madadh an bhean?
éagsúil a chur leis an scéal.
An raibh an madadh ábalta an
bhean a shábháil ar dhóigh ar
Smaoineamh amháin maidir leis an dóigh a bhféadfadh an madadh an
bith eile?
bhean a shábháil a roghnú agus a léiriú mar dhráma.
An síleann tú go bhfuil mic tíre
ar bith in Éirinn? Cad é mar a
thig leat an freagra a fháil?

An dtig leat smaoineamh ar scéalta ar bith eile a bhfuil mac tíre iontu?
Cén sórt carachtair é/í?
Cásanna as síscéalta eile atá léite ag na páistí a roghnú (mar shampla,
Cochaillín Dearg, nó Na Trí Mhuc Bheaga), agus ligean dóibh imeachtaí
an scéil a athrú. Mar shampla, d’fhéadfadh an mac tíre é féin a iompar
ar bhealach éagsúil in Cochaillín Dearg.
Taighde a dhéanamh ar mhic tíre agus tuairisc a scríobh.
An dtig leat eolas ar bith a fháil ar Chnocán na Mac Tíre (Wolfhill)?
Bain triail as www.libraryireland.com

Leathanach 17

Cad iad na gnéithe éagsúla a
bhaineann le caisleán?

Caisleáin, dealbha, liosacháin agus toibreacha atá cóngarach don scoil a
phlé. An bhfuil scéalta ar bith ann fúthu?
Cuairt a thabhairt ar shéadchomhartha, liosacháin, srl.
Taighde a dhéanamh ar fhinscéalta éagsúla. Idirdhealú a dhéanamh idir
ﬁnscéalta agus cineálacha eile scéalta, fíorscéalta mar shampla.
Cuairt a thabhairt ar áiteanna áitiúla agus grianghraif a ghlacadh díobh.
Cártaí poist ó áiteanna aithnidiúla a bhailiú.
Carachtair as an scéal seo agus as ﬁnscéalta agus síscéalta eile a
shórtáil ina gcatagóirí – maith/olc, cuidiúil/neamhchuidiúil, draíochta/
neamhdhraíochta, páistí/daoine fásta, srl.
Pictiúir de na carachtair agus den suíomh a úsáid. Iarraidh ar na páistí
an carachtar a mheaitseáil leis an suíomh agus a rogha a mhíniú.
Scéal a chumadh agus an scéal sin a fhorbairt le linn am súgartha.
D’fhéadfaí maisc a dhéanamh agus maisíochtaí fuaime don scéal a
fhiosrú i gcúinne an cheoil.

Leathanach 23

Cé acu leagan den scéal is fearr Iarraidh ar na páistí smaoineamh ar an dóigh a gcuirﬁdh siad a leagan
leat? An dtig leat smaoineamh féin den scéal i láthair, mar shampla, scéalbhosca, scéalsreang, dráma,
ar leagan eile?
puipéid, srl.
Deireadh éagsúil a chumadh don scéal.

Leathanach 27

An dtig leat smaoineamh ar
scéalta ar bith a bhaineann le
fathaigh?

Liosta a dhéanamh de na scéalta uilig a bhaineann le fathaigh atá ar
eolas ag na páistí.
Scéalta a bhfuil fathaigh iontu a aimsiú sa leabharlann.

Smaoinigh ar cheisteanna a
chur ar an fhathach Albanach
nó Éireannach.

42

Dánta agus rainn a bhfuil fathaigh iontu a léamh le chéile, dán céadfa
faoi fhathach mar shampla.

Athinsint scríofa a dhéanamh – grianghraf de chodanna éagsúla den
scéal a úsáid le tuairisc nuachtáin a chumadh.
Rólghlacadh a dhéanamh ar shíscéalta a bhfuil fathaigh iontu, Seán
agus an Gás Pónaire mar shampla.
Scéalbhosca a dhéanamh. D’fhéadfadh na páistí díriú isteach ar
ghnéithe ar leith, mar shampla: Cuir i gcás gur fíordhuine é an
fathach. Cuir i gcás gur tháinig sé chun na scoile. Cuir i gcás gur thug
tú cuairt ar an fhathach. Ba chóir físcheamara a úsáid leis an scéal a
thaifeadadh.
An fathach a chur sa suíochán te. Cad iad na ceisteanna a chuirfeá air?
Liosta ceisteanna a dhéanamh lena gcur ar an fhathach.
An fathach Éireannach agus an fathach Albanach a chur i gcomparáid
lena chéile.
Amharc go géar ar phictiúir nó ar ghrianghraif de Chlochán an Aiﬁr.
Cad iad na cruthanna a fheiceann na páistí?
Réada a shórtáil ina gcatagóirí: beag, níos lú, is lú agus ard, níos airde
agus is airde.
Réada éagsúla a thomhas (mór, beag, trom, éadrom).
Litreacha maighnéadacha a shórtáil de réir cé acu atá siad ard nó íseal.

Leathanach 33

An raibh tú riamh ag Clochán an Amharc go géar ar léarscáil shimplí d’Éireann agus iarracht a
Aiﬁr nó Loch nEathach? Cuir síos dhéanamh Clochán an Aiﬁr agus Loch nEathach a aimsiú. An dtig leis
air?
na páistí áiteanna ar bith eile a aimsiú?
Áiteanna eile a aimsiú ar léarscáil shimplí, mar shampla Manainn,
Albain srl.
Clár Bee-Bot/Roamer/Pixie a dhéanamh d’Fhionn Mac Cumhail agus é
ag triall ar chaisleán, locháin, Chlochán an Aiﬁr, srl.
Amharc ar shaothar ealaíontóir áitiúil ar Chlochán an Aiﬁr agus ar an
dóigh a n-úsáideann sé/sí modhanna éagsúla le héifeachtaí a chruthú.
An téama seo a fhiosrú trí cheol, ealaín agus dhráma.
Amharc ar shaothar ealaíontóirí eile, Piet Mondrain mar shampla.
Samhail 3T a dhéanamh de Chlochán an Aiﬁr nó d’áit éigin eile.
Póstaer fógraíochta a dhéanamh le Clochán an Aiﬁr nó le háit éigin eile
a chur chun cinn.
Cláir Colour Magic/Painter a úsáid le pictiúir a dhéanamh.

Leathanach 41

Cad é, dar leat, a bhfuil Tomás ag Brionglóidí a phlé (sonasach/brónach).
smaoineamh air? Cén scéal a bhí
ar a intinn? Amharc ar na pictiúir Cuid de na smaointe a bhí ag Tomás nó iad uilig a úsáid le scéal a
sa bholgán smaointeoireachta.
chumadh. An scéal a chur i láthair lucht féachana nó a thaifeadadh le
físcheamara.

Suíomhanna Gréasáin Molta
www.nicurriculum.org.uk
www.childrenstory.com/tales
www.mythweb.com
www.dltk-teach.com/rhymes

www.ﬁrst-school.ws/theme/fairytales.htm
www.northantrim.com/giantscauseway.htm
www.libraryireland.com/articles/AntrimCastleIDJ
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Nótaí Múinteora

44

Is breá le daideo Thomáis scéalta a insint, rud a dhéanann an lá
iontach ina bhfuil mic tíre, fathaigh agus uachtar reoite!
Cé acu de na scéalta atá fíor, do bharúil?

Curaclam
Thuaisceart Éireann

An Chreatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta
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A Bheith Cruthaitheach
Eolas a Bhainistiú

Obair le daoine eile
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