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Eolas a Bhainistiú

Tá Is Breá linn an Sciathán Leathair! ar cheann de chúig leabhar i sraith scéalta spreagthacha don bhonnsraith a chuimsíonn
Creatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta Thuaisceart Éireann.
Tá na páistí sa scéal seo ag foghlaim faoi sciatháin leathair. Éiríonn siad tógtha agus iad ag déanamh taighde ar an ábhar agus
feiceann siad fíorsciatháin leathair i seanchairéal.

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 gcul 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:
•

ceisteanna a chur (cuireann na páistí ceisteanna dá gcuid féin)

•

ceisteanna a fhreagairt

•

pleanáil a dhéanamh

•

ﬁosrú

•

eolas a bhailiú

•

roghnú

•

eolas a thaifeadadh.

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:
dúil mhór

i gcogar

liosta

idirlíon

eolas

saineolaí

méid

dochar

seantithe

macalla

fuaim

anall

crann

pluais

áiléar

feileacán oíche

míoltóg

feithid

cuileog

níos moille

damhán alla

ainmhí

níos mó

suimiúil

scanrúil

dall

dorcha

tanaí

fíor

bréagach

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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Is Breá linn an
Sciathán Leathair!
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4

“Dia duit. Is mise
Eimear agus tá dúil
mhór agam sna sciatháin
leathair.”

5

Seo mar a thosaigh sé. Bhí
mé ag teach mo mhamó agus
chonaic mé sciatháin leathair
ann. D·inis mé don rang faoi ar
scoil.

6

Shíl an múinteoir
gur smaoineamh
maith é níos mó
eolais a fháil.

7

Dúirt Eimear gur éan
oíche é an sciathán
leathair. “An bhfuil a
fhios ag duine ar bith
cad é a chiallaíonn
sin?” arsa an
múinteoir.
“Bíonn siad amuigh
san oíche,” arsa
Tomás.
“Bíonn, a Thomáis,”
arsa an múinteoir.
“Anois, an dtig libh
smaoineamh ar ainmhí
ar bith eile mar sin?”
8

“Labhair leis an duine in aice
leat. Ansin scríobhaigí síos
liosta d·ainmhithe ar bith eile
mar sin.”
9

“Táimid ag dul a fháil amach
níos mó eolais faoi seo,” arsa
an múinteoir.
“Amharcaimis ar an sciathán
leathair le chéile. Ansin, thig
libh féin níos mó eolais a
fháil ar ainmhithe eile.”
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“Thig linn tosú mar seo - cad
é atá ar eolas againn faoin
sciathán leathair cheana?”

11

“Bíonn siad ag eitilt san oíche,”
arsa Séamas.
“Bíonn siad ar crochadh
bunoscionn,” arsa Orla.
12

“Ólann siad do chuid fola,” arsa
Tomás. Bhí dúil ag Tomás i
scéalta scanrúla.

“Téann siad isteach i do chuid
gruaige,” arsa duine eile.

13

“Tá siad dall,” arsa Liam.

14

“Níl”, arsa mise. “Níl sin fíor.”

“An bhfuil sin uilig fíor?” arsa
an múinteoir. “Cad é mar a thig
linn a fháil amach?”
15
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“Cad é eile
ba mhaith
linn a fháil
amach?” arsa
an múinteoir.
“Smaoinígí ar na ceisteanna ba
mhaith libh a chur. Cad é mar a
rinne muid sin roimhe?”
17

“Is smaointe maithe iad sin
uilig agus thig linn smaoineamh
ar níos mó agus muid ag obair,”
arsa an múinteoir. “Cá háit
a dtig linn an t-eolas seo a
fháil? An dtig libh smaoineamh
orthu?”

18

“Ar an idirlíon,” arsa Tomás.
“Thig linn amharc ar leabhair
sa leabharlann,” arsa Orla.
“Tá sciatháin leathair in aice le
teach mo mhamó. Chonaic mé
iad ag eitilt thart san oíche.
Tá a fhios aici go leor faoi na
sciatháin leathair.”
“Sin smaoineamh
iontach maith, a
Eimear. Beidh tusa
ábalta cuidiú go
mór linn,” arsa an
múinteoir. “Thig linn
eolas a fháil ó áit
mhaith.”
19

An lá ina dhiaidh...
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“A mhúinteoir, deir sé
anseo nach bhfuil an
sciathán leathair dall.
Thig leo eitilt san oíche
trí fhuaim a dhéanamh.
Ansin, éisteann siad
leis an mhacalla ag
teacht ar ais. ‘Aimsiú ó
mhacalla· an t-ainm atá
air sin. Ba bhreá liom
a bheith ábalta sin a
dhéanamh,” arsa Orla.
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“Cinnte,” arsa an múinteoir.
“Thig linn triail a bhaint as
níos moille, b·fhéidir.”
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“A mhúinteoir, ialtóg
fheascartha an t-ainm atá ar
an cheann seo,” arsa Tomás.
“Seo an ceann atá le
fáil in Éirinn. Tá
sé iontach beag.
Ní dhéanann sé
dochar ar bith
duit agus ní
ólann sé do
chuid fola.”
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“Táimidne ag dul a dhéanamh
graif de mhéideanna éagsúla,”
arsa Ciara.

25

Thaispeáin mé roinnt nótaí a
thug mo mhamó dom i ndiaidh
am scoile inné. Ansin, tháinig an
múinteoir anall chugainn.
“Cad é atá agat, a Eimear?”
“Thug mo mhamó
na nótaí seo dom.
Fuair sí iad ó
dhaoine eile atá
eolach ar na
sciatháin leathair.
Chuidigh siad
leis na sciatháin
leathair san áiléar.”
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Rinne an múinteoir miongháire.
“Tá sin iontach maith. Cad é
atá sna nótaí?”

27

“Deir sé anseo nach bhfuil
cead agat an sciathán leathair
a ghortú ná a mharú. Itheann
an ceann seo míoltóga agus
feithidí. Tá pictiúir anseo agus
fíricí fosta.”

“Tá sin iontach
suimiúil,” arsa an
múinteoir.
28

D·fhoghlaim muid cuid mhór
faoin sciathán leathair an
tseachtain sin.

29

Tá na sciatháin
iontach tanaí.

Tá cnámha iontach beag
ag an sciathán leathair.
30

Cad é an chuma atá orthu?

Tá cluasa iontach géar acu.

Tá gruaig ar a gcorp.
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Bíonn siad ina gcónaí...

pluaiseanna

áiléir
32

crainn

Seantithe

Itheann siad...

féileacáin oíche

cuileoga
míoltóga

damháin alla
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Rinne Máire teist ‘Fíor nó
Bréagach· agus thug sí é do rang
a seacht.
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Rinne Tomás agus Ciara pluais
sciatháin leathair sa seomra
ranga. Chuir muid uilig pictiúir
agus dánta thart air agus d·imir
muid cluiche ‘macalla a aimsiú·.
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36

37

Oíche Shathairn, tháinig cuid
de mo chairde lena máthair go
teach mo mhamó leis na
sciatháin leathair
a fheiceáil.
Thug an
múinteoir
a cailín beag
léi. Tháinig
saineolaí ar an
sciathán leathair
agus bhí sí ag
caint linn fúthu.
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“Dia daoibh, is mise Líosa. Chuala
mé go bhfuil a fhios agaibh cuid
mhór faoin sciathán leathair
cheana. Anois, tá sé
dorcha agus táimid
ag dul a chuardach
sciathán leathair. Seo
brathadóir speisialta
do sciatháin leathair.
Déanann sé
fuaimeanna
nach dtig
le daoine a
chluinstin.”

39

40

“Anois, bígí iontach ciúin,” arsa
Líosa. “Amharcaigí thart agus
sibh ag siúl anseo.”
“Amharcaigí, feicim sciathán
leathair,” a dúirt mé go ciúin.
“Tá sin ar fheabhas!”, arsa
Tomás i gcogar. “Níl sé scanrúil
ar chor ar bith.”
41

Nuair a tháinig muid ar ais go
teach mo mhamó bhí tae agus
brioscaí againn. Dúirt Líosa gur
ialtóga a chonaic muid.

42

“Bhí sin ar fheabhas,” arsa an
múinteoir. “Beidh go leor le rá
againn sa rang Dé Luain.”
Anois, sin an fáth ar

breá linn an
sciathán leathair!
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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 10

Cad a chiallaíonn an focal
taighde?
Cad iad na rudaí a gcaithﬁmid
smaoineamh orthu le taighde a
dhéanamh?

Ceisteanna a chumadh le tuilleadh eolais a fháil ar sciatháin leathair.
Liosta a dhéanamh de na rudaí atá ar eolas ag an rang cheana féin. Seo
a chur i gcomparáid leis na moltaí sa scéal.
Leabhair maidir le hainmhithe oíche a bhailiú le taighde a dhéanamh.
Liosta d’ainmhithe oíche a dhéanamh.
Maisc, puipéid mhéara, eitleoga, hataí a dhéanamh (féach www.bats.org.
uk).

Leathanach 17

An dtig leat smaoineamh ar
cheisteanna ar bith eile ba
mhaith leat a chur?

Cur leis an méid atá foghlamtha ag na páistí faoi sciatháin leathair
(ainmhithe oíche eile) trí shúgradh.
Cúinne rólghlactha a chur ar bun, mar shampla, pluais sciathán leathair,
coill nó áiléar.
Cásanna agus iarmhairtí féideartha a phlé, mar shampla, ba mhaith le
daidí díon an tí a dheisiú agus tá sciathán leathair san áiléar. Cad é a
dhéanfaidh sé?
Smaoineamh ar ainm don áit súgartha shamhlaíoch sa seomra ranga.

Leathanach 22

Cad é mar a mhothaíonn tú sa
dorchadas?
Abair go bhfuil tú dall – cad é
mar a bheadh sin?
Abair go bhfuil tú, mar
shampla, bodhar, cad é mar a
bheadh sin?
Plé a dhéanamh ar a bhfuil i
gceist le haimsiú ó mhacalla.

Amharc ar an spéir san oíche. Plé a dhéanamh ar chineálacha éagsúla
dorchadais, mar shampla, súile druidte, i do luí, dorchadas na hoíche nó
na coille.
Grianghraif a thaispeánann na leibhéil éagsúla dorchadais a chur in
ord. Péint a mheascadh leis na leibhéil éagsúla dorchadais a léiriú, mar
shampla dubh go liath.
Pictiúir chéirdhíonta a chruthú trí chriáin nó trí choinneal a úsáid leis
an phictiúr lae a dhéanamh agus ansin, péinteáil ar a bharr sin le péint
dhubh leis an phictiúr oíche a dhéanamh.
Plé a dhéanamh ar na foinsí solais a bhíodh in úsáid sula raibh
leictreachas ar fáil.
Comparáid a dhéanamh idir oíche sa chathair agus oíche faoin tuath.
Rudaí a bhaineann leis an lá agus leis an oíche a shórtáil (éadaí,
gníomhaíochtaí, béilí, srl.).
Imeachtaí an lae a chur in ord.
Cad é a dhéanann daoine nuair a bhíonn gearradh leictreachais ann?
Tagairt a dhéanamh don scéal Seán Scanraithe agus do na
gníomhaíochtaí a bhaineann leis in Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile.
Bliain 2 Aonad 2: Cad é mar a Mhothaím? de chuid CCEA.
Gníomhaíocht Foghlama 3: Trup i Lár na hOíche in Maireachtáil.
Foghlaim. Le Chéile. Bliain 1 Aonad 2: In Amanna Mothaím... a chur i
gcrích.

44

Cluichí a imirt faoi phúicín agus (1) páirtí á dtreorú nó (2) treoracha
simplí ó bhéal á leanúint acu. Gníomhaíocht Am Ciorcail a dhéanamh
ina dhiaidh seo leis an dóigh ar mhothaigh na páistí agus iad faoi
phúicín a phlé.
Na céadfaí eile a fhiosrú trí ghníomhaíochtaí a dhéanamh faoi phúicín
amhail Ag Siúl Faoi Phúicín as Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain
1 Aonad 4: Muintearas agus Comhoibriú.
Gníomhaíochtaí míme a úsáid, mar shampla mím scátháin.
Bac-chluichí a imirt.
Cluichí a imirt, mar shampla focail/ainmneacha a athrá, macalla a
dhéanamh i nguthanna difriúla agus micreafón in úsáid acu, agus iad
sa halla mór, i spás oscailte, srl.
Uirlisí ceoil a úsáid le haithris a dhéanamh ar phatrún rithimiúil.
Aithris a dhéanamh ar fhuaimeanna glóracha/ciúine nó ar
fhuaimeanna arda/ísle.
An cluiche a bhaineann le haimsiú le macalla ar http://wings.avkids.
com/Curriculums/Bats/echolocation.html a imirt.
Dorchadas a phlé le ‘páirtí cainte’ agus ina dhiaidh sin, póstaer/
taispeántas a dhéanamh, mar shampla ‘Bím scanraithe sa dorchadas’
srl.

Leathanach 34

Rinne Máire teist fíor/bréagach
do Bhliain 7. An dtig leat
smaoineamh ar dhóigheanna ar
bith eile leis an eolas a roinnt
agus a chur i láthair?

Teist fíor/bréagach a chumadh agus é a thabhairt do rang eile.
Taighde a dhéanamh ar ainmhithe oíche éagsúla. Dánta faoi ainmhithe
a chumadh mar rang, mar ghrúpa nó ina n-aonar.
An cluiche ‘Cén t-ainmhí é sin?’ a imirt. Sa chluiche seo, caitheann an
duine sa suíochán te hata ar a bhfuil pictiúr d’ainmhí. Tugann an chuid
eile den rang leideanna le cuidiú leis/léi oibriú amach cén t-ainmhí atá
ann.
An cluiche ‘Cén t-ainmhí é sin?’ a imirt le tóirse agus scáthanna á
ndéanamh acu.
Sioluaitphictiúir d’ainmhithe a dhéanamh.
An Bee-Bot ranga a ghléasadh mar ainmhí oíche. Cé a bheidh ábalta
an líon is mó earraí/sciathán leathair a bhailiú ar an chlár Bee-Bot? An
dtig leat tabhairt ar an Bee-Bot dul siar ar a choiscéim?

Leathanach 43

Smaoineamh ar ábhar ar mhaith
leat taighde a dhéanamh air. Cá
háit a rachaimid ar thuras ranga
nó cén duine atá ábalta teacht
chun na scoile le labhairt faoi?

Roinnt áiteanna áitiúla a bhféadfadh an rang cuairt a thabhairt orthu
le cur lena bhfuil foghlamtha acu a fhiosrú. Smaoineamh ar dhaoine a
bhféadfá iarraidh orthu teacht chun na scoile le foghlaim na bpáistí a
spreagadh.

Suímohanna Gréasáin Molta
www.nicurriculum.org.uk
www.bats.org.uk
www.bats-ni.org.uk
www.ﬁrst-nature.com/bats
www.kidzone.ws/animals/bats/activities.htm

www.bats4kids.org/
www.teachthechildrenwell.com
www.science.hq.nasa.gov/kids/imagers/echohome.html
www.kids.nationalgeographic.com/animals
www.friendsofbats.com/myths
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Nótaí Múinteora
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Nótaí Múinteora
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An ólann an sciathán leathair do chuid fola agus an dtéann siad
isteach i do chuid gruaige, do bharúil?
Tá dúil mhór ag Eimear sna sciatháin leathair atá ina gcónaí ag
teach a mamó. Insíonn sí don rang faoi seo agus foghlaimíonn na
páistí eile rudaí suimiúla faoi sciatháin leathair fosta.
Ansin, tá dúil mhór acu uilig sa sciathán leathair!
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