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Rang 5 & Rang 6 
Corpoideachas

Dé hAoine  
12ú Feabhra

Inniu mhúin Múinteoir Clíona damhsaí iontacha 
dúinn a bhaineann le hamhráin cháiliúla! 

Dúshlán An Chóiréagrafaí

Pioc an t-amhrán is ansa leat ag déan damhsa a 
chóireagrú dó. Nod: Is é an curfá an chuid is éasca  
le damhsa a chumadh dó. 

•   Bí ag cleachtadh go bhfuil tú compórdach leis  
an damhsa.

•   Nuair atá tú compórdach, cuir roinnt mothúcháin nó 
féiniúlachta sna gluaiseachtaí - smaoinigh: an amhrán 
sona nó brónach é seo? Conas ar féidir leat é sin a léiriú? 

•   Má tá daoine eile in éineacht leat, múin an damhsa dóibh! 

•   Pioc ceann de na gluaiseachtaí is fearr leat agus tabhair 
ainm dó! Cuir i gcás na gluaiseachtaí damhsa cáiliúla 
amhail: An Práta Brúite, An Phéist, Siúlóid Gealaí,  
An Róbait, agus ar ndóigh, an Flas! Bíodh gluaiseacht 
aitheantais agat! 

•   Nuair a bheidh tú ag labhairt le do chairde arís, taispeán 
do ghluaiseacht aitheantais dóibh – cá bhfios nach 
mbeidh an-tóir air ar fud an domhain gan mhoill!

Dúshlán An Chóiréagrafaí
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Cinélacha cáiliúla damhsa iad seo. An féidir leat 
gach ceann a ainmniú? Pioc an stíl is ansa leat 
agus dathaigh an damhsóir isteach.

1. Cad is ainm don stíl damhsa seo?

         

Stíleanna Damhsa!
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Stíleanna Damhsa!

2. Cad is ainm don stíl damhsa seo?
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Stíleanna Damhsa!

3. Cad is ainm don stíl damhsa seo?

         

Freagraí: 1. Brisdamhsa 2. Damhsa Traidisiúnta na hIndia 3. Ballet


