
Conas Leabhair a Úsáid

le Páistí Óga
Ealaín, Drámaíocht, Ceol agus na Céadfaí

Le Sadhbh Devlin



Cé mise? 



Réimse Oibre:

• Scríbhneoir Cónaithe dlr LexIcon

• #dlrScéalTrail

• Féiltí, Cuairteanna ar Scoileanna agus

Leabharlanna

• Cúla 4 ar Scoil

• Roimhe sin Forbairt Naíonraí Teo. agus

Comhluadar Teo.



Leabhair: Na Buntáistí

• Cabhraíonn sé le páistí stór focail agus scileanna teanga a fhorbairt.

• Cabhraíonn sé le páistí scileanna litearthachta a fhorbairt.

• Cuireann sé luach ar leabhair agus scéalta.

• Buntáistí d’fhorbairt scileanna sóisialta, scileanna cumarsáide agus comhbhá

(empathy) a spreagadh.

• Spreagann sé samhlaíocht agus fiosracht.



Leabhair: níos mó ná focail agus pictiúirí!

• Ceol

• Ealaín

• Drámaíocht

• Na Céadfaí



Leabhair le Ceol

• Bailigh rannta a bhaineann leis an 

téama teidí.

Msh: Teidí Beag Álainn, Picnic 

Teidí, Tá Teidí ag Siúil, Tá an 

Béirín Beag ina Chodladh go Sámh, 

srl.

• Scaip uirlisí ar na páistí ionas gur

féidir leo ‘seinnt’ agus sibh ag 

canadh.



Is féidir é seo a dhéanamh le leabhar ar

bith!

Téama amháin a roghnú agus cúpla

rainn/amhráin a roghnú le dul leis an 

téama.

Msh: 

• Am Codlata i Lár na Coille + Ag 

Iarraidh Dul A Chodladh, Rabhlaí Rabhlaí

• Eachtra Mhór Lúidín + A haon a dó a 

trí, Lucha Beaga Buí,  Rabhlaí Rabhlaí nó

Luichíní ag Damhsa, Timpeall an Tí.



Leabhair agus Ealaín

Arís- aithnigh na téamaí!

Cúpla bealach: duine fásta ag stiúradh

ceardaíocht atá réitithe roimh-ré nó

féin-stiúradh - iarr orthu freagra

cruthaitheach a thabhairt.

Msh: Bí ag Spraoi Liom – cé hé nó hí

an duine is fear leat bheith ag spraoi

leo? 

Nó carachtar a roghnú: drámaíocht



Leabhair agus Drámaíocht

Tá leabhair le hathrá go maith le drámaíocht a 

dhéanamh spreagadh.

Déan do chuid aisteoireacht féin le do ghuth, nó

bí ag bogadh thart.

Aimsigh aon téama gur féidir tógáil air go 

fisiciúil.



Mar shampla: Beag Bídeach



Leabhair Idirghníomhach



Leabhair agus na Céadfaí

Páistí le riachtanais breise nó páistí

uathacha (autistic). 

Ag an aois réamhscoile tá leabhair

tadhail fós an-tarraingteach dóibh.

Samplaí: 

An Garbhán agus Pick a Pine Tree







Moltaí

• Bíodh aithne mhaith agat ar an téacs, léigh é - féach ar na pictiúirí!

• Bí eagraithe. Bíodh na nithe atá ag teastáil uait réitithe roimh ré ionas gur

féidir leat spraoi a bhaint as freisin.

• Bí solúbtha. ‘Páiste-lárnach’. Má tá siad an-tógtha le rud, lean leis. Níl sé

tábhachtach muna éiríonn leat an leabhar iomlán a léamh. Déan lá eile é.

• Bí spraoiúil.  



Tuilleadh Eolais:

www.sadhbhdevlin.ie

Twitter + Instagram:

@sadhbhdevlin


