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Breis ábhair ar fáil gach lá ar RTÉ After School Hub, ar RTÉ 2, RTÉ Player agus rte.ie/learn.

Scéal Lus an Chromchinn  
agus Nairciseas

Insíonn Múinteoir Clíona an 
scéal miotaseolaíocht na Gréige 

“Nairciseas” agus an fáth go 
dtugann muid ‘Daffodils’ agus 

‘Lus an Chromchinn’ ar an 
mbláth áirithe sa lá atá inniu ann.

Rang Spiaire
An raibh tú riamh in amhras go 
raibh dúine éigin i do sheomra, 
nuair nach raibh tú ann? Nó go 
raibh duine ag plé le do chuid 
stuif? Sa rang seo, múineann 
Múinteoir John dúinn conas a 

bheith inár spiairí.

Sainchomharthaí Cáiliúla

Tá a chás pacáilte ag Múinteoir 

John, agus tá sé imithe ar thuras 

eile go Londain, Páras, an Róimh 

agus Baile Átha Cliath,  

le go bhfeicidh muid roinnt  

de na sainchomharthaí is 

cáiliúla san Eoraip! 

Stair/Ceol
Cuireann Ray seó ar siúl.. agus 
tá sé ag dul siar sa stair ag cuir 
bLudwig van Beethoven, fear 

ceolmhar in aithne dúinn!

Rang Comhromaíocta
Ag úsáid cluiche “Bottle 

Tossing” mar is fear aithne 
air, agus ag seasamh ar chos 

amháin, Léiríonn Ray cén chaoi 
a oibríonn domhantarraingt 

agus an éifeacht a bhíonn aige 
agus muid inár seasamh. 

Tóraíocht Taisce
Tugann Séamus dúshlán do 

Mhúinteoir John chun an taisce 
a aimsiú ina Thóraíocht Taisce..  
Beidh do chabhair uaidh chun 
na leideanna go léir a réiteach 

más mian leis an taisce a aimsiú!

Stampaí
Taispeánann Múinteoir 

Clíona dúinn conas stampa 

a dhéanamh agus muid ag 

scríobh ar chairtchlár.

Seisiún Midheamhaine

Chun tábhacht an aireachas 

a léiriú dúinn, taispeánann 

Múinteoir Clíona dúinn conas 

crúscín ghealra a dhéanamh — 

rud gur féidir linn a úsáid chun 

suaimhneas a ghlacadh.

Peataí
Le cabhair ó “Fluffy” an coinín, 

múineann Múinteoir Clíona 
dúinn faoi choininí agus conas 

aire a thabhairt dóibh.

Bráisléad Cairdis
Toisc nach bhfuil muid ar fad 
timpeall ar ár muintir agus ár 
gcairde, cruthaíonn Múinteoir 

Clíona “Bráisléad Cairdis” chun 
seoladh chuig na daoine a 

airíonn muid uainn. Tá sé thar a 
bheith tábhachtach teagmháil a 

choinneál le na daoine is ansa leat.

Puipéad Stocaí

Taispeánann Múinteoir  

Ray dúinn conas ár bpuipéid 

féin a chruthú sa bhaile, agus 

cloisfidh muid beagáinín faoi  

“Stíl Puipéadóireachta Henson”

Animals
Taking inspiration from  

Zoo Week — Múinteoir Ray 
puts on a Jungle Themed 

performance teaching us at 
home how to act out a variety  

of animals.

Ulóg & Luamhán

Léiríonn Ray an tábhacht a 

bhaineann le hulóga agus 

luamháin do mheaisíní, 

ardaitheoir sciála san áireamh.

Taispeánann sé an modh-oibre 

dúinn ag baint leas as rud a 

rinne sé sa bhaile!

Tráth na gCeist na  
hAoine le John!

Beidh After School Hub ar 
ais ag 3.20i.n. ar RTE 2.
Beidh seachtain thar a bheith 
suimiúil againn daoibh!

Tabharfaidh muid cuairt ar Zú  
Bhaile Átha Cliath agus feicfidh  
muid na hainmhithe is fearr linn 
(srónbheannaigh, pandaí rua, ócáipí, 
bongó, díneasáir... díneasáir?)

Beidh turgnamh iontacha ag Phil  
chomh maith sin nach gcreidfeá agus 
inseoidh Niamh an Spásaire dúinn  
faoi phláinéid gáis i bhfad i gcéin...

Beidh ranganna aclaíochta ag Emer!

Beidh cleasanna againn daoibh a bheidh 
cabhrach agus sibh ag déanamh bhur 
n-obair bhaile. 

AGUS Comhghairdeas daoibh! 
Casfaidh muid le triúr páistí atá rudaí 
iontacha bainte amach acu cheanna féin, 
duine amháin acu nach bhfuil ach  
9 mbliain d’aois. Iontach!

Buntáistí na bPeataí 

Taispeánann Múinteoir John 

dúinn na buntáistí a bhaineann 

le peataí dár sláinte choirp  

agus meabhrach. Tá aoi 

speisialta leis freisin — tagann 

a mhadra féin Django ar cuairt 

chuig an After School Hub!

4ú Samhain 

Dé Ceadaoin
2ú Samhain 

Dé Luain
3ú Samhain 

Dé Máirt
5ú Samhain 

Déardaoin
6ú Samhain 

Dé hAoine


