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Dada 
 

(gearrscannán Le Fionnán Ó Baoighill) 

 

Carachtair: 

Seán, dalta scoile (éadaí scoile air) 

Máthair Sheáin 

Sláinteolaí fiacla & banaltra 

An bhliain scoile ina bhfuil Seán 

Múinteoirí 1, 2, 3 

 

Clinic an fhiaclóra: 

 

Tá máthair Sheáin ag obair ar an 

ríomhaire glúine sa seomra feithimh nuair 

a iarrann an bhanaltra ar Sheán teacht 

isteach. 

Sláinteolaí fiacla: A Sheáin? 

(Le Máthair Sheáin) Is gá go mbeadh duine 

fásta in éineacht le gach páiste. 
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Máthair Sheáin: Is gá domsa dul isteach 

chomh maith? 

Sláinteolaí fiacla: Sin iad na rialacha. 

Máthair Sheáin: Téann sé ar scoil é féin. 

Is gearr go mbeidh sé 16. 

Sláinteolaí fiacla: Ach níl sé 16 fós. 

 

Téann siad isteach. 

Suíonn Seán isteach i suíochán an 

fhiaclóra. 

Sláinteolaí fiacla: Oscail do bhéal. Ní 

bheimid rófhada. 

Tá Máthair Sheáin ina suí sa chúinne ag 

féachaint ar an bhfón. 

 

Sa Ghluaisteáin: 

 

Sa ghluaisteáin ar an mbealach go dtí an 

scoil. Tá Seán ag féachaint sa scathán sa 

ghluaisteáin agus tá a lámh lena ghiall. 

Níl fonn cainte air. 

Máthair Sheáin: Níor chaill tú mórán den 

scoil. Beimid ann faoi cheann cúpla 

nóiméad. Caithfidh mise dul ar ais ag 

obair. 

 



3 
 

Sa scoil: 

Siúlann Seán isteach. Tá Múinteoir 1 ag a 

ríomhaire féin. Tá an rang 

ríomhaireolaíocht ar siúl. Tá gach duine 

ina suí go ciúin ag clóbhualadh agus ag 

clárú. Sa ‘chat’ tá daoine in ann 

teachtaireachtaí a chur amach chun a rá 

cá mbeidh siad níos déanaí. 

 

Ag am lóin: 

Suíonn na daltaí ag binsí. Tá siad ag 

ithe lóin agus tá siad ag féachaint ar an 

bhfón (ag comhrá trí téacsanna nó ag 

imirt cluichí) Ceannaíonn Seán deoch ag 

an meaisín díola. 

 

Rang tar éis lóin: 

Múinteoir 2: Táimid chun féachaint ar 

scannán. 

Laghdaítear na soilse agus breathnaíonn 

na daltaí ar an scannán. 

 

An Leabharlann: 

Tar éis scoile, tá staidéar faoi 

mhaoirseacht ar siúil sa leabharlann 

scoile. Tá gach duine sa leabharlann 
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ciúin. Tá siad ag féachaint ar na 

táibléid chomh maith. 

 

Ar an mBealach Abhaile: 

Tá Seán ar an mbealach abhaile ón scoil. 

Ceannaíonn sé milseán san ollmhargadh 

agus íocann sé ag an meaisín. Seolann a 

Mham téacs ag iarraidh air bia a ordú. Ní 

raibh am aici aon rud a ullmhú. 

 

Sa Bhaile: 

Ag an ríomhaire sa bhaile, ordaíonn Seán 

bia Indiach. 

Tagann an seachadóir go dtí an doras agus 

cuireann Seán an bia ag an mbord. 

Tagann Máthair Sheáin amach as an seomra 

suí áit a raibh sí ag obair ar an 

ríomhaire. Suíonn siad síos le chéile ag 

ithe. 

Máthair Sheáin: Go hálainn! 

Nuair a bhíonn siad críochnaithe, téann 

Seán go dtí a sheomra chun obair ar an 

ríomhaire. 


