
Bord Leadráin na Nollag - Roghanna 

Féach ar an
scannán is
fearr liom

Léigh leabhar Ealaíona agus
ceardaíocht

Am scáileáin Imir físchluiche

Déan míreanna
mearaí    

  
  

Déan maisiúcháin
Nollag le Lego   Déan fear sinséir

le taos súgartha
(Play-Doh)  
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Glan an teach Leag an bord
don dinnéar 

Úsáid bréagán
útamála

 
 

Déan rud éigin
a chócaráil/

bhácáil
 

  
  

Seinn uirlis
cheoil  

Déan pluais a
thógáil taobh

istigh
Úsáid bosca

céadfaí
Tóraíocht taisce

taobh istigh

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Is é Gaeloideachas a chuir an leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.
© Deartha agus Déanta ag

Middletown Centre for Autism



Bord Leadráin na Nollag - Roghanna 

Imir cluiche boird
leis an teaghlach 

Seinn an t-amhrán
Nollag is fearr leat 

Cuir glaoch ar
bhall teaghlaigh  Imir cluiche cártaí 

Ith an sneaic is
fearr leat  

Ól seacláid the  

Cuir éadaí teolaí
ort agus téigh
amach ag siúl

Glac cithfholcadh/
folcadh agus cuir
pitseámaí ort ina

dhiaidh
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Éist le
closleabhar 

Comórtas
damhsa  

Déan tráidire
céadfaí Gníomhaíocht

foghlama
 

Déan físeán  
Déan píotsa leis

na rudaí is
fearr leat air  

Comórtas
amhránaíochta 

Turgnamh
eolaíochta  
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