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Inniu, thaispeáin Múinteoir Ray dúinn conas 
tobchumadh le Cluiche na hAibítire. 

Cuirimis barr feabhais anois ar ár scileanna 
tobchumtha!

Seo thíos roinnt “abairtí tosaigh” do cheithre chás 
éagsúil. Pioc ceann amháin, glac ról an charachtair, agus 
tobchum an chuid eile.

Ná beartaigh roimh ré an méid a déarfaidh nó a 
dhéanfaidh tú – cuimhnigh gur chóir don tobchumadh a 
bheith tobann agus eascairt ón nóiméad i láthair!

Má tá amadóir agat, tabhair nóiméad duit féin i gcomhair 
gach mír agus téigh ó cheann amháin díreach go dtí an 
chéad cheann eile.

Má tá duine éigin in éineacht leat, bígí ag malartú na 
míreanna le chéile – lig don duine eile an mhír a roghnú 
duitse!

Amharclann
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Amharclann
Úsáid na “abairtí tosaigh” thíos!

1. Ní fhaca mé a LEITHÉID riamh… 

2. Tá tú ag rá go bhfuil sé tar éis éalú?

3. Beidh mian mo chroí ag teacht chugam faoi 
dheireadh! 

4. Nuair a chomhairfidh mé go trí, léimigí!

Ceoldrámaí
Labhair Múinteoir Ray faoin ngrá atá aige 
do cheoldrámaí agus faoin gcaoi gur féidir le 
ceoldráma maith nasc cumhachtach a chruthú leis 
an lucht féachana. 

Is féidir ceoldráma a léiriú ar stáitse nó is féidir le scannán 
a bheith ina cheoldráma. Is minic go n-insítear an scéal 
tríd amhráin i gceoldrámaí. 
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Ceoldrámaí
Cad é an ceoldráma is ansa leatsa?  

Samplaí:
Frozen   /   Hamilton   /   Hairspray    /   Beauty and the Beast   /   The Lion King   

/   Mary Poppins   /   High School Musical   /   Wicked   /   Aladdin

Cé a scríobh é? (Nóta: Go hiondúil, scríobhann duine 
amháin script an cheoldráma agus scríobhann duine eile 
an ceol agus na liricí. Bíodh an bheirt san áireamh agat 
más féidir!)

SCRIPT LE: 

CEOL AGUS LIRICÍ LE:

Cad é a bhfuil an ceoldráma faoi?

Cén nasc a bhí ag an gceoldráma leat?

Cad é an t-amhrán is ansa leat ón gceoldráma seo? 

Cad í an chuid is fearr, dar leat?

An bhfuil críoch shona nó críoch bhrónach ag an 
gceoldráma seo? 


