
 

 

An Stalla Draíochtúil 
 
Cuirtear An Stalla Draíochtúil ar bun agus tagann na páistí chuige chun 
trádáil. Níl an siopa lán le rudaí áfach, tá sé lán le scileanna, modhanna 
iompair agus acmhainní mothúchánacha. Is iontach an deis í chun na páistí a 
spreagadh chun iarraidh ar dhaoine eile mar gheall ar a bhfuil uathu agus 
chun é a bhabhtáil do thréithe atá acu cheana nó fiú rudaí a dteastaíonn 
uathu fáil réidh leo. 
 

 
 
Treoracha: 
 
Glacann an múinteoir ról an tsiopadóra. Téann sé ar an stáitse. Má tá an Stalla 
Cineáltais a luadh sa mhír chineáltais den acmhainn seo socraithe cheana 
agat, tabharfaidh an chuid seo deis mhaith idirghníomhaíochta duit. 
 
Iarr ar na daltaí féachaint timpeall sa stalla. An gceapann siad an bhfuil aon 
rud uathu? Tréith le neartú, scil le feabhsú, féinmhuinín, foighne, mar 
shampla. 
 
Nuair a roghnaíonn an dalta a bhfuil uathu, mínigh dóibh go gcaitheann siad 
rud éigin a mhalartú chun é a fháil. B’fhéidir go bhfuil scileanna iontacha 
réitithe fadhbanna ag an dalta agus go bhfuil sé toilteanach cuid acu a 
thabhairt uaidh. 
 
Mar shiopadóir, is féidir leat iad a spreagadh lena gcuid buanna agus 
scileanna a aithint, agus chun cabhrú leo a bhfuil le tabhairt uathu a aithint. 
Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil gach dalta tar éis cuairt a thabhairt ar an 
stalla. 
 
Faoi dheireadh an chleachtaidh seo, ba cheart go mbeadh go leor stoic sa 
stalla agat do chleachtaí eile amach anseo agus bheadh machnamh déanta 



 

 

ag gach páiste ar a bhfuil uathu. Bheadh cleachtadh déanta acu ar conas 
tacaíocht nó cabhair a lorg chomh maith. 
  

 
 

Cineáltas Ar Foluain 
 
Is rud an-chineálta go deo é rudaí atá ionainn féin a chur ar fáil do dhaoine 
eile. Sa scéal seo, buailimid le neart carachtar; faoi dheireadh an scéil, léiríonn 
gach duine acu an-chineáltas dá chéile agus mar thoradh air seo, tagann 
siad ar chineáltas dóibh féin chomh maith. Nuair a dhéanaimid ceangal le 
daoine eile, cuireann sé áthas orainn. 
 
Nithe le plé roimh an gcleachtadh: 
 
Cad is cineáltas ann? Cé hiad na daoine a bhfuil aithne agat orthu atá 
cineálta? 
 
Cad iad na rudaí a dhéanann siad a bhfuil tú buíoch astu? An ndéanann siad 
aon rud nach dtugtar faoi deara, agus ar mhaith leat buíochas a ghabháil leo 
as na rudaí seo? 
 
Cad fúinn féin? Cad iad na rudaí cineálta a dhéanaimidne? 
 
Déan seisiún tobsmaointeoireachta agus cum liosta de na rudaí iontacha a 
dhéanaimid dá chéile. 
 
Nuair a bheidh an liosta cumtha agaibh, lean ar aghaidh go dtí an dara cuid 
den chleachtadh. 
 
Ag déanamh ár n-éan 
 
An méid atá de dhíth: 
• Bileog pháipéir chearnógach do gach dalta 
• Bileog pháipéir leis na treoracha do gach bord nó is féidir cliceáil ar an nasc seo 

https://www.youtube.com/watch?v=YajnsShr1lA&feature=emb_logo&ab_cha
nnel=Tavin%27sOrigamiInstructions 

• Peann luaidhe agus pionsailí dathadóireachta más maith leo 

 
 

 
Nuair a chríochnaítear an t-éan, spreag na daltaí le teachtaireacht chineálta a 
scríobh air do dhuine éigin eile sa rang, rud éigin ó liosta na leideanna a cumadh 
níos luaithe, b’fhéidir (Meabhrú: chun a chinntiú nach bhfágtar aon duine ar 
leataobh, is féidir leis na daltaí oibriú i mbeirteanna; is féidir leis an múinteoir 
ainmneacha a phiocadh ó hata; nó is féidir leis an múinteoir na daltaí a chur i 
ngrúpaí). Ansin, cuirfidh siad an t-éan timpeall an ranga nó an ghrúpa chun an 



 

 

féirín cineáltais a sheachadadh. D’fhéadfaí na héin a chrochadh ar líne éadaigh sa 
seomra ranga mar mheabhrú ar an gcineáltas ar fad atá sa seomra. 

 
 
 
 
 
 
 

Smaointe eile  
• Cruthaigh Stalla Cineáltais. Socraigh roinnt prócaí ar an stalla le lipéid éagsúla 

orthu (cineáltas, grá, muinín, gáire etc) agus iarr ar na páistí iad a líonadh le 
focail spreagúla- is féidir tarraingt astu nó cur leo i gcaitheamh na bliana. 

• Má tá cur amach agat ar an gcleachtadh dráma “Meaisíní”, d’fhéadfá triail a 
bhaint as Meaisín Cineáltais. 

• Déan beathadán éan sa rang chun an cineáltas a roinnt leis na héin. 

  
  



 

 

Dearcadh 
 
Is cuid den saol í a thuiscint go mbíonn dearcthaí difriúla ag daoine ar 
rudaí áirithe. Cé go mbíonn dearcthaí difriúla againn, ní chiallaíonn sé 
seo nach bhfuil ach ceann amháin acu ceart. 
 
 
Cad a fheiceann tú? 
 
Treoracha 
 
Taispeáin an íomhá seo don rang. 
Cuir ceist ar na daltaí cad a fheiceann siad san íomhá. 
Spreag na daltaí leis an mbeirt bhan a thaispeáint dá chéile. 
 
Plé 
 
Cé aige a bhfuil an ceart?  
Ar tharla riamh go bhfaca tú rud éigin i mbealach difriúil le daoine eile? 
Conas a bhraithimid faoi dhaoine a fheiceann rudaí i mbealach difriúil?  
 
 



 

 

 
Mála Láimhe na Máthar 
 
 
Sa scéal seo, tarraingíonn an mháthair bioráin chniotála óna mála agus 
cabhraíonn sí leis an tseanbhean a cuid cniotála a dheisiú. 
Spreag an rang le smaoineamh a dhéanamh ar na rudaí a iompraíonn 
daoine timpeall ina gcuid málaí. Cad dó a seasann siad? Cén fáth a 
bhfuil an stuif seo ar fad ag teastáil uathu? 
 



 

 

 
 
 
Eochracha 
Fón póca 
Sparán 
Ciarsúir pháipéir 
Uachtar gréine 
Leabhar nótaí 
Peann 
Spéaclaí gréine 
Cluasáin 
Greim milis 
Lámhainní 
Grianghraif 
 
 
 
 
 
 
Meall aird na ndaltaí agus pléigh féinchúram agus rudaí a bhíonn ag 
teastáil uainn chun ardú meanman a thabhairt dúinn féin nó chun sinn 
féin a shocrú síos. 
 
 
Cuir na daltaí i ngrúpaí agus iarr orthu smaoineamh ar rudaí cabhracha 
a chuirfidís ina málaí féin, agus cén fáth? Ag baint úsáid as teimpléad 
an mhála, iarr ar na páistí a mála féin a chruthú le rudaí agus 
acmhainní a chabhraíonn leo nuair is gá. 

  
  

 



 

 

Ról ar an mBalla 
 
Is straitéis í ról ar an mballa a thugann deis do dhaltaí ciall a chur in iúl 
maidir le carachtar agus an caidreamh idir na tréithe (mothúcháin) 
agus gníomhartha (iompar) a mhapáil ar íomhá an charachtair. Is 
iontach an bealach é le féachaint ar dhearcadh agus cúis agus 
éifeacht. 
 
Treoracha: 
 
Priontáil íomhá imlíne an choirp nó cruthaigh do cheann féin agus cuir 
ar fáil do na daltaí na nathanna thíos a bhaineann leis an gcarachtar.  
 

- An TEAGHLACH, ag stopadh ar an líne idir an féar agus cearnóg an mhargaidh 
 

- DÉAGÓIR, ag caitheamh cluasán, ina shuí ar bhínse sáite ina fhón póca 

 
- DÉAGÓIR eile ag ciceáil liathróide i gcoinne an bhalla 

 
- An MANGAIRE STALLA, ag ullmhú a stalla, ag dul siar agus aniar go dtí an veain 

seachadta 

 
- An CEANNAÍ OLLA, seanbhean ag an stalla olla in aice leis, ar a croídhícheall ag 

cniotáil  

 
- An GRIANGHRAFADÓIR, an tríchosach socraithe aige agus scuaine ann cheana, ag 

iarraidh go nglacfaidh sé grianghraf díobh 

 
- LUCHT GNÓ AGUS IAD GNÓTHACH, ag dul chun na hoibre ar thram de shaghas éigin 

 
 

Bileog Charachtair – Cé a fheiceann tú? 
 
Tabhair amach bileog do gach dalta/grúpa chun na ceisteanna a 
fhreagairt. Tagann gach freagra le ball coirp. Is féidir leo an bhileog a 
dhathú chomh maith, más maith leo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ceisteanna: 
I spás an chinn – cad air a bhfuil an carachtar ag smaoineamh? 
I spás an chroí – conas a bhraitheann siad? 
Sa bholg – cad a chuireann eagla orthu? 
Sna lámha – cad atá á dhéanamh acu? 
Sna cosa – cad as ar tháinig siad/cad leis a bhfuil siad ag feitheamh? 
Barr an leathanaigh – cad a cheapann na daoine eile fúthu? 
Bun an leathanaigh – cad atá ag cur baic orthu aithne a chur ar na 
daoine eile sa mhargadh? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabhair Beagáinín Cineáltais 
 
Nuair a dhéantar na carachtair a fhorbairt beagáinín, spreag na daltaí 
le dul i mbun obair ghrúpa agus comhairle a chur ar a chéile. Conas a 
thagann siad ar bhealaí chun a gcomhghleacaithe a thuiscint? Iarr ar 
na daltaí comhairle nó focail mhisnigh a scríobh ar nótaí Post-it. Is 
féidir leo na nótaí seo a chur ar aon duine de na carachtair a bhfuil plé 
déanta orthu. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Scéalaíocht Droim Ar Ais 
 
Réamhrá 
 
Tosaíonn gach beochan amach mar smaoineamh. Ansin, tagann scéalchlár 
infheicithe gur féidir gach ealaíontóir oibriú air. Seo sampla de scéalchlár. Sna 
cleachtaí seo a leanas, is féidir leis na daltaí a gcuid scéalchlár féin a 
dhéanamh, ag baint úsáid as an teimpléad seo mar threoir. 
 
 

 
 

Iarr ar na daltaí ceann amháin de na carachtair seo a roghnú sula dtugann 
siad faoi chruthú a scéil. 

 
 

Spreagann an cleachtadh seo na daltaí le smaoineamh ar chúis agus 
éifeacht. Chomh maith leis sin, tugann sé go leor deiseanna dóibh téamaí 
éagsúla a phlé, mar shampla dearcadh agus mé féin agus daoine eile. 
 
Scríbhneoireacht Chruthaitheach: 
 
Ag tosú le híomhá an charachtair, iarr ar na páistí cuntas a scríobh ar an 24 
uair a chloig deiridh de shaol an charachtair, ag baint úsáid as an íomhá mar 
chuid dheiridh an scéil. Conas a tháinig siad go dtí an margadh? Cén fáth a 
bhfuil siad ann? An féidir linn a mhíniú conas a bhraitheann siad sna pictiúir 
agus cén fáth a mbraitheann siad mar seo? Cad iad na carachtair eile a raibh 
baint acu leis an scéal? 



 

 

 
Amharc-ealaín: 
 
Mar a rinneadh thuas, iarr ar na daltaí smaoineamh ar an 24 uair a chloig 
deiridh de shaol an charachtair a roghnaigh siad. An babhta seo, seachas é a 
scríobh, iarr ar na daltaí an scéalchlár a leanúint agus na heachtraí a 
tharraingt. Bí cinnte go spreagann tú iad le hoibriú droim ar ais- tá sé níos 
spraíúla agus osclaíonn sé an próiseas cruthaitheachta. Críochnóidh an scéal 
leis an íomhá ar thosaigh siad léi. 
 
Mar shampla: 
 

 
Nóta: tá teimpléad scéalchláir ar fáil ar leathanach eile; is féidir fótachóipeáil 
a dhéanamh air sin. 
 
Cleachtadh Dráma: 
 
Roinn an rang i ngrúpaí. Cruthaigh sraith de thrí tableau (íomhánna reoite) a 
léiríonn conas mar a bhain an carachtar an margadh amach. Ag oibriú droim ar 
ais, ba cheart go léireodh an chéad íomhá conas mar a chuirtear an carachtar 
in iúl sa phictiúr airithe sin. Sa dara agus sa tríú íomhá, léirigh dhá rud a tharla 
don charachtar sin sular bhain siad an margadh amach; ba cheart go 
dtabharfadh an dá rud seo le fios conas mar a bhain siad an margadh amach 
agus conas a bhraitheann siad, b’fhéidir. Féachann na grúpaí ar tableaux a 
chéile go ciúin. Is féidir leis an múinteoir plé a éascú maidir leis an 
mbreathnóireacht seo. 
 
Cleachtadh Eile: 
Is cleachtadh dráma iontach é an scéalchlár. D’fhéadfaí é a úsáid chun cúrsaí 
dearcaidh a phlé chomh maith. Nuair a chríochnaítear na scéalchláir, iarr ar na 
daltaí iad a bhabhtáil. Inis don rang gur scripteanna anois iad agus go gcaitear 
ciall a bhaint astu agus iad a léiriú ar an ardán. 



 

 

 
 
 

Teimpléad Scéalchláir 
 

   

 
 


