After
School
Hub
Seachtain an cheoil í
an tseachtain seo ar
After School Hub agus
beidh go leor spraoi
againn daoibh le ceol.
Beidh na bannaí ceol agus amhraí is fearr
in Éirinn linn, ina measc beidh: JYellowL,
The Mary Wallopers ó Dhún Dealgan
agus an t-amhránaí Gemma Dunleavy.
Tugann Múinteoir Clíona cuairt ar feirm
i gContae na Mí chun foghlaim conas bó a
chrú. Feicfidh muid reiptílí agus feithidí le
Melanie. Inseoidh sí dúinn conas aire
a thabhairt dá gcara, an ghráinneog.
Tagann an Cumann Peile na mban na
hÉireann Áine O’Gorman an Aviva
Soccer Sisters Programme le chéile chun
ard scileanna peile a mhúineadh dúinn.
Insíonn an t-iar imreoir rugbaí Donncha
O’Callaghan beagáinín dúinn faoin ról atá
aige mar ambasadóir do UNICEF agus cé
chomh tábhachtach is atá glór na hóige!
Faraor, tá agallamh mór faighte ag
Seamus an Mhadra le an mBas...
an tAire Oideachais, Norma Foley.
Ar chuala sibh an ráfla go bhfuil ticéad
speisialta aici do lucht féachana an
After School Hub? (Ticéad d’oíche
saor ón obair bhaile atá ann, SHHHH!)

16ú Samhain

Dé Luain

Ceol — Portaireacht
Ag fógairt don saol mór —
Tá Múinteoir Ray ag múineadh
portaireacht dúinn.

Tonic Sol Fa
Labhraíonn Múinteoir Cliona
ar an modh Tonic sol-fa,
is modh teagaisc é seo chun
amharccanadh a mhúineadh
do pháistí.

Amhrán Náisiúnta
Taispeánann Múinteoir
John Amhrán na bhFiann dúinn,
chomh maith le hamhráin
náisiúnta eile ar fud an domhain.
Bígí réidh le canadh!

17ú Samhain

Dé Máirt

18ú Samhain

Dé Céadaoin

Stair — An Gobán Saor
Cuireann John scéal an
cheardaí chumasaigh in aithne
dúinn, fear tráthúil —
An Gobán Saor.

Ceol — Patrick
“Pecker” Dunne
Labhraíonn Múinteoir Ray
faoi cheol agus saol Patrick
Pecker Dunne.

Ceol — Bodhrán
Taispeánann Múinteoir
Emer an bailéad Éireannacha
dúinn — the Star of County
Down. Tá bua an
bhodhráin aici.

Ag Comhaireamh as Gaeilge
Taispeánann Múinteoir
Clíona dúinn cén chaoi le
comhaireamh as Gaeilge,
tá difríocht sna huimhreacha
nuair a bhíonn tú ag
comhaireamh as Gaeilge.

il
Filíocht — Inspioráid Laethú
Taispeánann Múinteoir Ray
y.
obair leis an bhfile Pat Ingoldsb
a
Iarann sé orainn píosa filíocht
a chruthú ag baint inspioráide
.
as na rudaí atá timpeall orainn

Foraois Bháistí
Céard atá i bpáirt le
Banana, caife, piobar dubh,
agus seacláid? Beidh Múinteoir
John faoi na Forais bháistí agus
an tábhacht a bhaineann leo
in ár saol gach lá.

19ú Samhain

20ú Samhain

Déardaoin

Dé hAoine

Rang Macnamh
Cuireann Múinteoir
hneas
Emer sinn ar ár suaim
le rang macnamh.

Ceol – Ceol Ska
Sa rang seo, déanann
Múinteoir Ray cur síos ar
bhunús Ceol Ska. Léirean
n sé
cén fáth go mbíonn sé iont
ach
le haghaidh damhsa!

An Astráil
Téann Múinteoir Clíona chuig
na hAstráile! Cloisfidh muid
faoi na Bundúchasaigh
chomh maith le cóála agus
an platapas!

Ealaín — Cruth 2D
(Joan Miro)
Faigheann Múinteoir Clíona
inspioráid ón ealaíontoir
Spáinnise Joan Miró le haghadih
an rang seo. Taispeánann sí
duinn conas cruthanna 2D a
chuir isteach i do thógra ealaíne.

Ceol — Dordghiotár
Labhróidh Múinteoir Ray faoin
Dordghiotár, céard é féin agus
labhróidh sé faoi shaol agus ceol
Phil Lynott!

Lá na bPáistí Domhanda
Táthcheangal
Tá páistí na hÉireann ag
glacadh seilbhe ar rang John
fad is atá sé ag an bhfíaclóir!
Céard a bheidh ar bun acu?!
Gach rud, ainmhithe, damhsa,
ní féidir stop a chuir leo!

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

