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Rang 5 & Rang 6 
Ealaín

Dé Máirt  
9ú Feabhra

Inniu, chruthaigh Múinteoir Clíona radharc 
iontach de Pháras sa Fhrainc, mar a shamlaigh 
muid í trí fhuinneog sa chathair. Chonaic muid 
sainchomharthaí cáiliúla amhail an Túr Eiffel, músaem 
an Louvre agus l’Arc de Triomphe, chomh maith le go 
leor tithe agus díonta.

Ach cuimhnigh nach gá a bheith i dtír eile chun 
rudaí iontacha a fheiceáil lasmuigh de d’fhuinneog – 
d’fhéadfadh rudaí iontacha a bheith lasmuigh dár n-áit 
chónaithe chomh maith! D’fhéadfadh rud ar bith a bheith 
ina ábhar ealaíne!

Téigh chuig an bhfuinneog is gaire duit agus féach 
amach. Céard atá le feiceáil? Tarraing rud amháin 
atá le feiceáil ar an gcanbhás thíos. 

Mar shampla:

Le Feiceáil ón Bhfuinneog

Bosca Poist
Gluaisrothar
Cat
Siopa
Leanbh i bPram
Simléar
Duine ag rothaíocht 

Crann
Abhann
Roinnt graifítí
Éan
Duine ag péinteáil claí
Veain seachadta
Comhartha bóthair
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Le Feiceáil ón Bhfuinneog
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Fuinneoga Daite 
Uaireanta, ní dhéantar fuinneoga le breathnú 
tríothu, ach le breathnú orthu!

Tá cáil ar Éirinn mar gheall ar na fuinneoga daite 
atá sa tír. Déantar fuinneog dhaite le gloine a cuireadh 
salainn dhaite mhiotalacha léi. Cuirtear na píosaí glointe 
daite in ord ansin le patrúin nó pictiúir a dhéanamh. 

Is é solas an rud is tábhachtaí atá ag teastáil ó 
fhuinneog dhaite! Nuair a lonraíonn solas na gréine trí 
fhuinneog dhaite, cuir i gcás, bíonn dathanna geala 
mórthaibhseacha le feiceáil.

Bhí cáil ar dhearthóir fuinneog daite ann in Éirinn darb 
ainm Harry Clarke. Is féidir a shaothair a fheiceáil go 
fóill is séipéil timpeall na tíre nó ar taispeántas i seomra 
speisialta sa Ghailearaí Náisiúnta i mBaile Átha Cliath. Is 
fiú na mílte euro pána amháin gloine dá chuid sa lá atá 
inniu ann!
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Déan Fhuinneog Dhaite
Bain triail as do fhuinneog dhaite féin a chruthú trí 
na pánaí gloine thíos a dhathú isteach. Bain triail as 
do fhuinneog dhaite féin a chruthú trí na pánaí gloine thíos 
a dhathú isteach. . 

Smaoinigh:

Conas gur féidir leat béim a chur ar an iasc i gcomparáid 
leis an gcúlra? 

Seans gur fiú codarsnacht a bheith ann idir an t-iasc agus 
an cúlra? 

Cé na dathanna a d’oibreodh go maith nuair a bheidh an 
ghrian ag taitneamh? 

Má tá cumhdaigh gheala milseán agat timpeall an 
tí, is féidir iad a ghearradh suas agus iad a ghreamú 
leis an bpictiúr chun éifeacht spleodrach a chruthú! 
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Luaigh muid cheana go bhfuil roinnt de na  
fuinneoga daite is fearr in Éirinn ar taispeántas 
i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann, i lár chathair 
Bhaile Átha Cliath.

Tá an músaem dúnta faoi láthair, ach is féidir turas fíorúil  
a dhéanamh i roinnt de na seomraí iontacha atá ann: 
https://www.nationalgallery.ie/virtual-tour

Lig ort gur criticeoir ealaíne thú agus pioc amach an  
saothar is fearr leat ar an turas fíorúil. Freagair na ceisteanna 
faoin saothar sin ar an leathnach sceitseála thíos. 

Leideanna:

•   Roghnaigh píosa a mhúsclaíonn mothúchán ionat – 
b’fhéidir go gcuireann sé sonas ort, nó brón, nó gáire!

•   Mura bhfuil tú in ann an turas fíorúil a dhéanamh faoi 
láthair, aimsigh saothar ealaíne ar líne nó i leabhar, i 
nuachtán nó in irishleabhar timpeall an tí agus bain úsáid 
as sin do do léirmheastóireacht..

•   Nó, más spreagtha ag turas Mhúinteoir Clíona go Páras 
atá tú, úsáid an pictiúr is cáiliúla atá ar taispeántas sa 
Louvre i bPáras – an Mona Lisa!

Bí i do Chriticeoir Ealaíne!
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