
Buanna
Fúm Féin

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.

Déan tú féin 
    a tharraingt!

Is mise

___________________
Táim

_______

bliana d’aois

Is é an leabhar is
fearr liom ná

__________________

Is é an bia is fearr 
liom ná

_________________

Is breá liom dul chuig

_______________

_______________

_______________

Is iad na cluichí is
fearr liom ná

_____________

_____________

_____________

Is iad na caithimh aimsire
is fearr liom ná

_____________

_____________

_____________



Buanna
Ag smaoineamh faoin

gcaoi a bhfoghlaimím rudaí

Cabhraíonn sé sa rang/ ar líne 
nuair a dhéanann an múinteoir....

Bíonn sé deacair rudaí a 
fhoghlaim sa rang/ ar 
líne nuair....

Bíonn rang/ceacht iontach agam
nuair....

Bíonn sé deacair orm a bheith
béasach nuair....

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.

Bíonn sé deacair ar Alex smaointe a bhreacadh síos. Déan
iarracht na cearnóga thíos a líonadh isteach:



Buanna
Rudaí a bhfuilim go maith acu

Léigh na boscaí uilig agus cuir ceist má bhíonn gá le míniú. Cuir ciorcal 
timpeall ar na rudaí a dhéanann cur síos ortsa, agus na rudaí a thaitníonn leat. 
Cuir cinn bhreise isteach nach bhfuil ann cheana féin.

Bain triail as roinnt de chaithimh aimsire Alex:
1:  Dear póstaer nó sraith teideal a léiríonn do chuid scileanna. 
2: Déan físeán díot ag taispeáint na scileanna éagsúla.
3: Scríobh nóta comhairle d'éinne atá ag iarraidh feabhas a chur ar scil.

Greannmhar Mata  Cluichí Ríomhaire Garraíodóireacht 

Ag cumadh scéalta
 

Ag déanamh rudaí
 A bheith i do

chara maith
 Ag obair le

capaill 

 

 

Cineálta Ag deisiú rudaí Cócaireacht Spóirt  

Treoracha
a thabhairt

 Ag réiteach
fadhbanna 

 

 

Ag socrú cairde
síos  

Scileanna Cainte 

Damhsa Ag díriú ar rudaí Ag cabhrú sa bhaile Ealaín – Ag tarraingt   

Peannaireacht Ag canadh
 Ag tabhair

 tacaíochta
d'fhoireann

 
Poncúlacht

 

Cluichí Boird
 An fód a sheasamh

ar son do chairde 
Aclaí agus spórtúil

 
Ag imirt peile

 

Ag fanacht socair Iarr ar chabhair Néata Eolaíocht 

Teangacha Ag bainistiú airgid Ag gabháil
buíochais

 Aisteoireacht 

Ag rith
 Ag míniú rudaí do

dhaoine eile 
Ceol  Ag tabhairt aire do bhaill

óga an teaghlaigh
 

Siopadóireacht Ag imirt cártaí Ag cur ceisteanna Ag argóint pointí 

Ag úsáid an ríomhaire Ag úsáid an Idirlín Adhmadóireacht Ag roinnt le cairde  

Ag sábháil airgid Lách  Ag pleanáil
gníomhaíochtaí

 Ag tabhairt aire
d'ainmhithe
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Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.



Próifíl Céadfaí an Scoláire 

Líon amach an teimpléad thíos, ag
insint do Alex na rudaí a

thaitníonn/nach dtaitníonn leat!

 

Céadfach 
Rudaí a thaitníonn 
liom

  
Rudaí nach
dtaitníonn liom

Straitéisí 
Cabhracha 

 

Radharc
 

 

   

Blas agus Boladh
 

 

   

Éisteacht
 

 

   

Féinmhothú
 

 

   

Tadhall
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Rialacha na Scoile

Déan plé ar na rialacha thíos, an méid a chiallaíonn siad 
duit, agus an fáth a mbaineann tábhacht leo. 

Scríobh síos aon riail eile ar mhaith leat labhairt fúithi.
Labhair faoin méid a chiallaíonn an riail duit agus cén 
chaoi ar féidir linn cabhrú leat. Céard iad na scileanna 

atá agat a chbahróidh leat?

Riail Ciallaíonn
sé seo

Mar

Éide scoile
a chaitheamh  

Freastail ar an
scoil gach lá

Bí in am do
gach rang

Úsáid na
taisceadáin ag am

sosa/lóin

Úsáid an dialann
do gach rang

Lean treoracha
an mhúinteora

Níl cead fón póca
a úsáid sa rang

Cabhraigh le
daoine eile
foghlaim
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Réimse Iompar

Líon isteach rudaí is féidir leat a
dhéanamh le faoiseamh a fháil ó na

mothúcháin seo.

Nuair a bhíonn fearg orm is
féidir liom

____________________

____________________

____________________________

____________

Nuair a bhíonn brón orm is
féidir liom 

____________________

____________________

___________________________

_____________

Nuair a bhíonn strus orm
is féidir liom

____________________

____________________

____________________________

____________

Nuair a bhíonn uaigneas orm is
féidir liom 

____________________

____________________

___________________________

_____________

Nuair a bhíonn imní orm is
féidir liom 

____________________

____________________

_________________________

_______________
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I mBun Aistrithe
Na rudaí a bhfuilim ag súil leo

Is iad seo na na trí rud a chuireann
sceitimíní orm faoi bheith ag
filleadh ar an scoil.

Is iad seo na trí rud a chuireann imní orm faoi
bheith ag filleadh ar an scoil. Céard iad na
buanna atá agam a chabhróidh liom an imní seo
a bhainistiú?

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



I mBun Aistrithe
A bhfuil scoláirí ag súil leis

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.

Céard a 
tharlóidh

nuair a fhillfimid
ar an scoil?

Céard ba
chóir dúinn a
bheith ag súil

leis?

SA RANG

AR AN bPASÁISTE 

AG AMANNA SOSA 

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Tá Alex ag smaoineamh faoin gcineál saoil 
atá i ndán do scoláirí nuair a fhillfidh siad ar 
scoil. Is féidir leat an rud céanna a dheanamh 
sna boscaí thíos.



I mBun Aistrithe
Céard faoi má tharlaíonn...

Céard faoi má tharlaíonn
sé seo nuair a fhillfidh mé
ar scoil...?

Is é an rud is fearr le
déanamh ná...

Mura bhfuil mé cinnte
faoina bhfuil le déanamh..?

Mura n-oibríonn an méid a
dhéanfaidh mé amach, is 
féidir liom...

Beidh mé sásta nuair...

Is é mo phlean céim ar chéim ná ……
1
2
3

Ceapann Alex go mbíonn sé cabhrach gach cúis imní a scríobh
síos. Déan iarracht na cearnóga thíos a líonadh isteach:
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Seicliosta don mhála scoile

Coinníonn Alex liosta de na rudaí a
bhíonn le pacáil don scoil, b'fhéidir gur
chóir duitse an rud céanna a dhéanamh.

 

 
Luan  Máirt  Céadaoin  Déardaoin  Aoine

Bosca lóin      

Buidéal uisce      

Hata      

Obair bhaile      

 
 

 

     

Fillteán      

Cás pinn luaidhe      

Rialóir      
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An bhfuil na
rudaí seo agat? 

Dialann obair
bhaile / leabhar
cumarsáide



Feidhmiúcháin
Ag ullmhú don scoil -

Céard a bheidh ag teastáil uaim?

Tráthnóna Maidin

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
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‘Déanaim seicliosta le leanúint gach
tráthnóna. Cabhraíonn sé seo liom bheith
ullmhaithe don lá dár gcionn.’



Bainistiú Ama
Mo chuid ama a úsáid ar bhealach

atá cliste ..

Bíonn Alex ag machnamh faoin méid ama a chaitheann
daoine ar rudaí éagsúla gach lá. An féidir leat a oibriú amach
an méid ama a chaitheann tú ar rudaí sa ghnáthlá?

Gníomh Méid ama sa lá

 

  

I do chodladh   

Ag ithe    

Féinchúram   

 

  

 

  

Caithimh 
aimsire 

  

 

Cé mhéad ama a chaitheann tú
ar rudaí thar thréimhse bhliana? 

3 uair sa lá ag
breathnú ar an teilifís

 = 
1095 uair sa bhliain 

= 
45 lá ag breathnú ar
an teilifís gan stad!
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Méid ama sa tseachtain (méid ama 
sa lá x 7)

Am scáileáin /
teilifís 

Scoil -
Ag foghlaim



Leideanna Amhairc a
bhaineann le sceidealú

Déan iarracht leas a bhaint as leideanna amhairc ar 
leith a úsáideann an scoláire cheana féin, más féidir.

Déan gach leid a rá os ard. Ansin clúdaigh na
leideanna le fáil amach an cuimhin leat iad.

 
 
 
 
 
 
 
 
Am spraoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am lóin  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mata  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ealaín 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stair  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ceol  

 
 
 
 
 
 
 
 
Corpoideachas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am baile

 
Gníomhaíochtaí a fhorbraíonn scileanna feidhmiúcháin:

-  Déan rólimirt ar ghnáthamh maidine an scoláire - cuir an t-aláram, 
 an níochán agus an gléasadh san áireamh

-  Déan cleachtadh ar phacáil agus ar dhíphacáil mhála scoile an scoláire.

-  Cuir rud éigin i bhfolach i mála scoile an scoláire, agus iarr orthu é a aimsiú -
 cabhraíonn sé seo leo tuiscint a fháil ar leagan amach an mhála scoile.

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
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Am sa chlós



Cumarsáid Shóisialta
An féidir leat cabhrú le Alex?

Bíonn sé deacair ar Alex cluas éisteachta a thabhairt sa seomra
ranga, agus bíonn Alex ag rá rudaí nár chóir do dhuine a rá sa
seomra ranga. Ní feidir le Alex diúltú don fhonn cainte.
Labhraíonn scoláirí eile le Alex sa rang ach fós bíonn Alex i
dtrioblóid. Déanann Alex iarracht gan a bheith i dtrioblóid.
Anois tá Alex ar tuairisc agus tá sé thar a bheith deacair an
trioblóid a sheachaint.

Cén chaoi a mothaíonn Alex?

Cén dúshlán atá ann do
Alex?

Cén chaoi a mothódh Alex
dá bhfaighfí réidh leis an
bhfadhb? An dtiocfadh
athrú ar iompar Alex? 

Cén chaoi a mbeadh a fhios
ag Alex nach bhfuil an
fhadhb ann a thuilleadh?
Céard a bheadh éagsúil? 

Céard iad na trí rud is féidir le Alex a dhéanamh 
le cúrsaí a dhéanamh níos éasca?
 
1. 

2.
 
3. 
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Ag breathnú ar an am
scáileáin atá agam

Sula ndéanfaidh tú an ghníomhaíocht seo, is fiú
buille faoi thuairim a thabhairt faoin méid ama a
chaitheann tú ag breathnú ar scáileáin:

Caitheann Alex dhá uair sa lá ag breathnú ar scáileáin, 
ar mhaithe leis an tsiamsaíocht.
An bhfuil sé seo ceart go leor, meas tú? 

Scríobh thíos an méid ama a chaitheann tú ag
breathnú ar scáileáin sa lá, dar leatsa 

……………………………

Seiceálaí ar am scáileáin

 
RÍOMHAIRE FÓN PÓCA TEILIFÍS CLUICHÍ IOMLÁN

LUAN       

MÁIRT      

CÉADAOIN       

DÉARDAOIN      

AOINE       

SATHARN       

DOMHNACH      

IOMLÁN      

 

Úsáid an rianaire thíos leis an méid ama a chaitheann tú ar scáileáin sa
tseachtain a sheiceáil. Ná cuir am a chaitear ar obair bhaile san áireamh!

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.



Sláinte Shóisialta agus Mhothúchánach
Teirmiméadar Mothúchánach

Lipéadaigh an teirmiméadar 1, 2, 3, 4 & 5

1 = Socair       5 = Feargach / Trí chéile / Corraithe 

Smaoinigh�ar�ghníomh�do�gach�uimhir�a�chabhródh�leat�mothú�níos�fearr.
Bain�úsáid�rialta�as�an�teirmiméadar�mothúchán�le�súil�a�choinneáil�ar

do�chuid�mothúchán.

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.
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