Eagrán 1: Dé hAoine, an 21 Bealtaine 2021

Tá an iris seo líon lán
smaointe maithe a
spreagfaidh thú, a thacóidh
leat agus a thabharfaidh
do dhúshlán, le cuidiú leat
do dhícheall a dhéanamh
i gcónaí!
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Spreagadh...

Dúshlán...

Ar dtús, déanaimid iarracht bealaí
nua a aimsiú le cuidiú leatsa a bheith
ag iarraidh do dhícheall a dhéanamh
le gach tasc a bhíonn le cur i gcrích
agat

Tacaíocht...
Nuair a bhíonn tú ag iarraidh
do dhícheall a dhéanamh,
déanaimid iarracht tacú leat
agus tú ag foghlaim agus ag
fás
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Ba mhaith leat do dhícheall a
dhéanamh agus tá a fhios agat
go bhfuil muidne anseo le
bheith ag cuidiú leat. Mar sin,
iarraimid ort dul sa seans agus
triail a bhaint as rudaí nua
dúshlánacha

Fáilte go
Cúig in Airde
Fáilte go Cúig in Airde. Agus muid ag fás agus ag
éirí níos sine, foghlaimímid an dóigh le níos mó
rudaí a dhéanamh dúinn féin. Nuair a dhéanaimid
seo, deir muid go bhfuil muid ag éirí bheith
Neamhspleách. Sa chéad eagrán Gaeilge seo de
Chúig in Airde, beidh muid ag smaoineamh ar
dhóigheanna a dtig linn ár ndícheall a dhéanamh
le bheith neamhspleách agus níos mó rudaí a
dhéanamh gan chuidiú. Ach is fiú a rá go mbíonn
sé i gcónaí maith go leor cuidiú a iarraidh nuair a
bhíonn sé de dhíth!
Bíonn ár gcuid gníomhaíochtaí ar fad bunaithe ar
na moltaí ‘Glac 5’ a d'fhorbair an
Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí (PHA). Tá a fhios
againn go bhfuil sé tábhachtach ar a laghad 5
sciar de thorthaí agus glasraí sa lá a ghlacadh, le
cúram a dhéanamh den tsláinte fhisiceach.
Tugann ‘Glac 5’ cúig smaoineamh mhaithe dúinn
le cuidiú linn cúram a dhéanamh dár sláinte
mhothúchánach agus meabhrach.

Is féidir níos mó eolais a fháil ar Glac 5 ag
https://www.mindingyourhead.info/take-5steps-wellbeing
(Tá an t-eolas seo ar fáil i mBéarla amháin.)
Tá súil againn go mbainfidh tú sult (agus
triail) as na smaointe san eagrán seo - cuir
scéal chugainn ag
primarybsp.enquiries@eani.org.uk agus
abair linn cad é mar a d’éirigh leat.
Scríobh Cúig in Airde i líne ábhair an
ríomhphoist agus bí cinnte go bhfaigheann
tú cead ó dhuine fásta sula seolann tú an
ríomhphost - beidh ar an duine fásta a rá
linn cé acu tá sé maith go leor, nó nach
bhfuil, an scéal agus na pictiúir s’agat a
roinnt ar ár gcuid ardán ar na meáin
shóisialta .

C li c
Ar ais chun na normáltachta
Bhí bliain iontach míshocair againn ar scoil. Is fiú go
mór anois smaoineamh le chéile ar an turas ar ais
chun na normáltachta atá le déanamh againn agus
muid ar ais sa rang. Tá go leor áiseanna úsáideacha
praiticiúla ag Beacon House a chuideoidh linn leis seo.
Cliceáil ar an nasc seo le heolas a fháil ar roinnt
bealaí simplí le cuidiú leatsa agus leis an rang s’agat
ar an turas ar ais chun na normáltachta.
(I mBéarla amháin.)
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Be Aclaí

Bí gníomhach. Bí ag imirt. Bí
mar chuid d’fhoireann. Bí ag
siúl, ag rothaíocht, ag rith.
Nuair a bhíonn tú gníomhach,
bíonn tú aclaí agus mothaíonn
tú go maith.

Tabhair Aird
Amharc agus éist le gach rud atá ag
dul ar aghaidh thart timpeall ort –
athrú na séasúr, feithidí, éin,
bláthanna agus tuartha ceatha.
Tabhair aird ar do chuid mothúchán.

Bí i
dTeagmháil
Bíodh spraoi agat le cairde,
labhair le do theaghlach,
cuidigh sa bhaile. Nuair a
bhíonn teagmhálacha le
daoine eile agat i do shaol,
mothaíonn tú go bhfuil grá ag
daoine duit.

Bí Fial

Déan rud deas do chara nó duine
sa teaghlach. Bí ag roinnt. Déan
gáire. Bí fial leat féin – déan
súgradh, bí cruthaitheach, úsáid
do shamhlaíocht, tarraing pictiúr,
déan péinteáil, déan damhsa, bí
ag brionglóideach. Nuair a
bhímid fial linn féin nó le daoine
eile, cuireann sé áthas orainn.

Lean den Fhoghlaim
Bí ag léamh ar mhaithe le spraoi,
foghlaim an dóigh le rud úr a
dhéanamh, déan do dhícheall. Leag
síos dúshlán duit féin, rud sultmhar.
Bímid bródúil nuair a fhoghlaimímid
rud nua, agus bainimid sult as.
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Bí neamhspleách
Ciallaíonn ‘neamhspleáchas’ go mbíonn tú ag iarraidh rudaí a
dhéanamh duit féin. In amanna, bíonn cuidiú de dhíth orainn leis
seo a dhéanamh. Faigheann na daltaí i rang 11 i Scoil Ceara ar an
Lorgain cuid mhór deiseanna achan uile lá a spreagann iad le
bheith neamhspleách.

I rang 11, spreagtar muid i gcónaí le bheith neamhspleách.
Déantar seo sna ceachtanna seachtainiúla cócaireachta
nó, in amanna, tríd jabanna beaga a dhéanamh sa rang –
an bainne a bhailiú, mar shampla, an tábla a chóiriú ag am
lóin nó na potaí peann luaidhe a thabhairt amach nuair a
bhímid ag obair. I mbliana, bhí muid ag obair ar na cótaí a
chur orainn féin gan chuidiú agus ár gcuid stuif a eagrú
nuair a thagaimid isteach ar scoil ar maidin!
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Bí neamhspleách
Taispeánann na daltaí i Rang 6 i Scoil Ceara dúinn na dóigheanna
difriúla uilig a mbíonn siad féin neamhspleách ar scoil.

“Thig linn na cótaí agus na málaí
a chrochadh go neamhspleách”

Déanann Rang 6 tascanna
difriúla ar scoil gach lá leis an
neamhspleáchas a
chleachtadh.

”Thig liom an leabhar rolla a ghlacadh

Thig liom mo chuid soithí féin

chuig an oifig agus an bainne a

a ní go neamhspleách!”

bhailiú do Rang 6”

Cleachtann Rang 6 a gcuid
neamhspleáchais tríd bheith ag
tabhairt faoi thascanna dúshlánacha
agus ag obair le chéile le fadhbanna a
réiteach.
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Lean
fhoghlaim
Keep den
Learning
De réir mar a éirímid níos sine, foghlaimímid
an dóigh le níos mó rudaí a dhéanamh gan
chuidiú. Cuidíonn sé linn bheith
neamhspeách nuair a leagaimid síos
dúshláin bheaga dúinn féin agus nuair a
oibrímid gach lá le hiad a shárú.
Seo thíos treoracha a chuideoidh
leat iallacha na mbróg a
cheangal duit féin. Bain triail as!

1. Trasna
Trasnaigh iall
amháin thar an
cheann eile

2. Triantán
Tarraing an iall
thosaigh ar ais tríd an
pholl thriantánach atá
déanta agat

3. Tarraing
Tarraing an dá iall ar
shiúl óna chéile le go
mbeidh snaidhm sa lár

4. Lúb
Déan lúb leis an iall atá ar
dheis. Déan cinnte go
bhfágann tú ‘eireaball’ deas
fada uirthi
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An dtig leat...
Do bhróga a cheangal?
Bricfeasta a dhéanamh
duit féin?
Ceapaire a
dhéanamh?
Do chuid fiacla a
scuabadh?

5. Fill
Fill an iall chlé thart ar
an lúb atá déanta agat.

6. Brúigh tríd
Brúigh an lár den iall chlé
tríd an pholl bheag atá
déanta agat. Déanann sé
seo an dara lúb.

7. Tarraing
Tarraing an dá lúb seo
ar shiúl óna chéile go dtí
go mbeidh snaidhm sa
lár agat.

Tá bealaí difriúla
ann le hiallacha a
cheangal, an bhfuil
bealach eile ar eolas
agatsa?

Bí i dteagmháil
Chomh luath is a bheidh dúshlán beag leagtha síos agat duit féin,
faigh amach an bhfuil an dúshlán céanna ag duine ar bith eile sa
rang nó sa scoil. Thiocfadh libh bheith ag obair le chéile.

Spreagadh...
Spreagaigí a chéile – bígí ag caint faoin
dúshlán agus cé chomh maith is a
bheidh sé nuair a bheidh sibh ábalta an
rud seo a dhéanamh go neamhspleách!

Tacaíocht...
Bígí ag tacú lena chéile. Roinn
leideanna a chuidigh leat féin an scil
nua seo a fhoghlaim.

Dúshlán...
Tugaigí dúshlán a chéile gan éirí as má
bhíonn an tasc deacair a dhéanamh!

C l i ce á i l
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Nuair a bhímid ag obair le chéile mar seo, tugtar
comhoibriú air. Ciallaíonn sé seo nach mbímid ag
rásaíocht in éadan a chéile le scil nua a fhoghlaim –
oibrímid le chéile agus cuidímid lena chéile le go
dtig linn uilig ár ndícheall a dhéanamh! Cliceáil ar
an nasc seo thall le scéal greannmhar a chluinstin
(i mBéarla) faoi mhadadh a shíl go raibh sé
tábhachtach é a bheith níos fearr ná a chuid cairde.

Tabhair Aird
Bhí na daltaí i Scoil Ceara ag amharc siar agus ag
smaoineamh ar na rudaí nach raibh siad ábalta a
dhéanamh bliain ó shin, ach atá siad ábalta a
dhéanamh anois. Is léir ó na pictiúir go bhfuil siad
iontach sásta bheith ag caitheamh ama lena gcairde
agus ag déanamh spraoi!

‘Anuraidh, ní raibh muid ábalta…’

Ceol a
dhéanamh
lenár rang
Bualadh le
cairde le
comhrá a
dhéanamh

Bheith
ag tógáil
Lego
le cairde

Sa
rah

Tóraíocht taisce
a dhéanamh
le cairde

Bheith
ag spraoi
taobh amuigh
le cairde

Tá muid iontach sásta mar thig linn
na rudaí sin a dhéanamh anois!
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Bí fial
Foghlaimíonn gach duine rudaí ag amanna difriúla.
B’fhéidir go mbeadh rud ann a thiocfadh leatsa a
dhéanamh le cuidiú le do chairde nó le deartháir nó
deirfiúr.
An dtiocfadh leat cuidiú leo bheith neamhspleách
agus an rud seo a fhoghlaim dóibh féin?

An dóigh le rudaí a
dhéanamh ar scoil a
oibriú amach – táblaí

Bia a ordú i

iolraithe, mar shampla

mbialann
nó caifé

Íoc as rud i siopa
Do leaba a
chóiriú

Stíl nua gruaige –
pónaí, mar shampla

Déanaigí plé ranga faoi rudaí a thig linn a
dhéanamh le bheith neamhspleách. An dtig
leat smaoineamh ar scileanna eile a dtiocfadh
leat cuidiú le cairde iad a fhoghlaim?
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Bí aclaí
Dúshlán Cothromúcháin
Tabhair mála pónairí go gach duine. An dúshlán atá ann, go
gcaithfidh sibh siúl thart ar an seomra nó clós na scoile
agus an mála pónairí a choinneáil ar an chloigeann, gan
ligean dó titim. Má thiteann do mhála pónairí, caithfidh tú
fanacht áit a bhfuil tú go dtí go dtógann cara an mála
pónairí agus cuireann ar ais ar do cheann é (ar ndóigh, níl
cead ag an chara ligean dá mhála pónairí féin titim!).

Dúshláin Comhordaithe
Tabhair dúshlán an ranga rud éigin atá deacair, go fisiceach, a
dhéanamh. Mar shampla, seasamh ar chos amháin agus na lámha sínte
amach agat. Sin, nó bain triail as na smaointe seo…

Lámhchleasaíocht
a dhéanamh le
málaí pónairí nó
liathróidí

Dúshláin rópa
scipeála

Iomáint
na mbalún
a imirt

Coinnigh suas é
Caithfidh tú liathróid trá nó balún a choinneáil
san aer agus gan ligean dó an talamh a
bhualadh! Úsáid níos mó ná balún amháin le níos
mó spraoi a bheith agaibh!
15
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An Brat Oráiste
Le Brat Oráiste Pieta, tugtar aitheantas do na
hiarrachtaí a dhéanann bunscoileanna le
timpeallacht shláintiúil a chruthú ina mbíonn fáilte
roimh gach duine agus a thacaíonn leis an fholláine
mheabhrach.

Comhghairdeas le
Scoil Rathmore atá ag
ceiliúradh i ndiaidh
dóibh Brat Oráiste a
fháil ó Theach Pieta
mar gheall ar an
tSláinte Mheabhrach a
chur chun cinn.

Tá Brat Oráiste buaite arís ag Tamnamore
EOTAS, go díreach in am do Sheachtain na
Meabhairshláinte.
'Tá lúcháir an domhain orainn leis an
bhrat nua seo!' Déanann na daltaí
agus an fhoireann a lán
gníomhaíochtaí, mar shampla:
machnamh; ióga; am cainte 1:1; am
ciorcail, am súgartha,
cluichí/míreanna mearaí,
corpoideachas, míle sa lá, téamaí
seachtainiúla, am scéalaíochta, rud úr
a fhoghlaim agus garraíodóireacht.

11

For the grown ups
The help hub is a section especially for the grown ups,
whether at home or in school. In each issue we'll share
helpful tips and good ideas. If you would like us to cover
any topics in this section let us know at
primarybsp.enquiries@eani.org.uk
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Healthy Kids
Safefood have launched the START
campaign to help us help our children to
be healthy. Share the top tips below
with your child and let them choose one
challenge to start with. Involving them in
choosing the challenge will help them to
be independent!

The START campaign top
tips for staying healthy
1. Eat fewer treat foods
2. Drink water and milk as regular drinks
3. Give the right portion size for children
4. Eat more fruit or vegetables.
5. Be more physically active
6. Limit screen-time
7. Increase sleep-time

13

Click here

When We Need Support
If you are having financial difficulties during this time, there
is help you can access. Here are some of the local supports
that are available if you are in difficulty.

The Whitehead Storehouse, located in
County Antrim, provides emergency food
supplies and certain other help for people
who need it in the Whitehead Area.

C l i ck h e
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The Trussell Trust website has links to
several foodbanks in Northern Ireland.
They also have a dedicated Financial Crisis
Helpline for families who are in financial
difficulty.

The Salvation Army, St
Vincent de Paul and Christian
Against Poverty are all locally
run charities that can provide
assistance to families who are
in financial difficulty.

Lifeline

Childline
ParentLine
NI

Minding your own and your family's mental health is of paramount
importance. If you are in difficulty, here are some organisations
who provide immediate telephone and online support.
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Click here for a link to th
e Department
of Education's Re-Openi
ng Schools
Guidance

f
the Department o
n
o
n
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ti
a
rm
fo
in
Find
tion Restart
Education's Educa
Programme here.

For help with a bullyin
g concern you have,
click here to visit the
Get Help section of th
e
NI AntiBullying Forum
website.

Click here to keep up
to date with the Public
Health agency
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