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Sa rang inniu, thaispeáin Múinteoir Ray dúinn conas 
gnáth nithe tí a úsáid chun uirlis ceoil a chruthú.
Roghnaigh Múinteoir Ray buicéad agus dhá scuab 
péinte chun a fhoireann drumaí féin a chruthú. Ach is 
féidir leat rud ar bith a úsáid mar dhruma, ar nós 
babhla plaisteach, bosca cairtchláir nó cartán. Is 
féidir leat codanna de do chorp a úsáid chomh maith, 
amhail do ghlúine, do lámha agus do leasracha. 

Níl sé mar chuspóir againn an fhuaim is airde a 
dhéanamh, mar sin ná bí ag drumáil ró-ard. Dírigh ar an 
mbuille! Sa phictiúr thuas ta Dave Grohl ón mbanna 
Foo Fighters – bíonn tóir ar dhrumadóireacht na 
mbuicéad! 

Drumadóireacht
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Achoimre
01   Bí ar do chompórd. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go 

mbeidh tú in ann lár an bhuicéid, taobh an bhuicéid 
agus imeall an bhuicéid a bhualadh gan a bheith 
ag síneadh. Bain triail as anois agus éist leis na 
fuaimeanna éagsúla a bhaineann le gach páirt. 

02   Chun na bataí a láimhseáil i gceart, cuimhnigh: greim 
agus fáisc. Beir greim ar an mbata idir d’ordóg agus do 
chorrmhéar. Sin í an mhéar a bhíonn tú ag díriú léi!
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Achoimre
Cleachtadh 1

8-an-Lámh an t-ainm atá ar an gcleachtadh seo. 

Cabhraíonn sé seo linn a bheith ag comhaireamh inár 
n-intinn agus muid ag casadh. Úsáid an dá bhata chun V 
béal faoi a chruthú, cosúil leis seo:

  

An áit is fearr le bualadh ar an druma is ea leathslí idir lár 
an druma agus imeall an druma. An cruth V á choinneáil 
agat, leag an dá bhata os cionn an druma. Úsáid do 
lámh chlé chun an druma a bhualadh ocht n-uaire, ag 
comhaireamh ó 1 go 8. Ansin déan amhlaidh le do lámh 
dheas. 

Déan é seo a chleachtadh cúpla uair go bhfuil tú 
compórdach ag comhaireamh gach buille. Anois bain 
triail as na lámha a mhalairt gan bhuille a chailliúnt. Nuair 
a shroicheann tú a 8 ar do lámh chlé, tosaigh le do lámh 
dheas díreach ina diaidh. 

Cuimhnigh gur chóir do do lámha a bheith scaoilte, ní gá 
duit an druma a bhualadh go crua. Ba chóir go mbeifeá in 
ann an bata a mhothú ag preabadh ar ais chugat.
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Achoimre
Cleachtadh 2 

Bualadh Beomhar - Cruinneas agus luas a bheidh á 
gcleachtadh againn anois!

Bíodh na bataí i do lámha agat os cionn an druma atá in 
úsáid agat. 

Comhairigh síos ó 3 go 1 agus caith do riosta i dtreo 
do choirp go tapa. Ná bog do lámh, ach amháin don 
riosta. Bain triail as ar gach lámh, ansin an dá lámh 
ag an am céanna. Cabhróidh sé seo leat a bheith ag 
drumadóireacht go tapa! 

Anois, déanaimis an cleachtadh céanna ach droim ar ais! 
Tosaigh le do riostaí caite in airde, mar sin.

Comhairigh síos ó 3 go 1 agus caith do riostaí síos, ag 
bualadh an druma leis na bataí ag an céanna agus ansin 
caith na riostaí suas chuig an áit tosaigh. 

Ar thug tú faoi deara an fuaim dhifriúil a bhí ag an druma? 
Bí ag cleachtadh ar an dá lámh go dtí gur féidir leat é a 
dhéanamh go tapa. 
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Cleachtadh
Anois tá tú réidh don School of Rock! Cuirimis gach 
rud le chéile agus casaimis amhrán rac ina iomlán!

Beidh tú ag drumadóireacht in éineacht leis an amhráin 
“We Will Rock You” le Queen. Tá an buille is clúití sa 
rac-cheol ann. Cuimhnigh gurb é tasc an drumadóra an 
t-am ceart a choinneáil. Iarr ar dhuine fásta an t-amhrán 
a chur ar siúl duit agus bí ag drumadóireacht leat… agus 
can! Seo hiad liricí an chéad véarsa chun tú a spreagadh. 

Queen’s We Will Rock You

“Buddy, you’re a boy, make a big noise 

Playing in the street, gonna be a big man someday 

 

You got mud on your face, you big disgrace 

Kicking your can all over the place, singin’ 

 

We will, we will rock you 

We will, we will rock you”

Scríofa ag Brian May, casta ag Queen,  
cóipcheart EMI.
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Ceisteanna
Tá go leor cineálacha drumaí éagsúla ar fud an domhain 
agus i dtíortha áirithe ní úsáidtear iad don cheol, fiú!

Bíodh tráth na gceist againn chun d’eolas ar dhrumaí 
a fhiosrú, ach ná bí buartha, tá na freagraí ag bun na 
bileoige.

01   Tá bád dragain Síneach sa ghrianghraf thíos. Tá druma 
agus drumadóir ag barr an bháid, ach cad chuige?

 A) Is maith leis na daoine ar an mbád an t-amhrán  
        “We Will Rock You”   
B) Na rámhaithe a choinneáil ag an luas céanna 
C) An ruaig a chur ar shiorcanna
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Ceisteanna
02   Tá drumaí á n-úsáid i gcultúir éagsúla ar fud an 

domhain leis na mílte bliain anuas. An bhfuil fhios  
agat cá háit as a dtagann na drumaí seo a leanas?

 
A) Is as        don Bhodhrán.

 
B) Is as        don Bongo.

 
C) Is as        don Tabla.

 
D) Is as        don Taiko.

03   Sa rang inniu, d’fhoghlaim muid faoi conas ár luas 
drumadóireachta a fheabhsú. Ach céard é an 
curiarracht dhomhanda maidir leis an méad is mó 
buillí druma in aon nóiméad amháin? 

A) 12  

B) 21  

C) 210  

D) 2109 

An Bhodhrán

An Bongo

An Tabla

An Taiko
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Freagraí: Ceist 1: B – Tarraingíonn na rámaithe ar na maidí ráimhe ag an am céanna 
le buille an druma. Bíonn siad ag rámhaíocht ag an luas céanna, mar sin!  
Ceist 2: A) Cineál druma ó Éirinn é an Bodhrán. Castar é leis an lámh nó, mar atá 
léirithe sa ghrianghraf den amhránaí Imelda May, le cipín adhmaid. B) Ón Afraic agus 
ó Chúna a d’eascair an druma Bongo. C) Is as an India don Tabla – úsáidtear na lámha 
agus na méaracha chun é a bhualadh. D) Tagann an druma Taiko ón tSeapáin –  
Tá go leor feidhmeanna ag an druma seo, mar shampla úsáideadh é i gcogaíocht  
na 16ú haoise chun teachtaireachtaí a sheoladh. 
Ceist 3: D) 2109! Sin an méid is mó buillí druma a rinneadh in aon nóiméad amháin le 
bataí drumadóireachta. Siddharth Nagarajan a rinne an éacht seo sa bhliain 2017. Is 
ionann sin agus 35 bhuille gach soicind! !


