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GRIANGHRAF: DAVID O’HARE, TRÓCAIRE TAG: E10

 GNÍOMHAÍOCHT: TEAGHLACH MÍREANNA 
MEARAÍ
Déan seit grianghraf de theaghlaigh a phriontáil ar leathanaigh A4, agus greamaigh ar chairtchlár iad, nó déan iad a lannú. Bíodh meascán teaghlaigh ann, i suímh éagsúla. Déan Míreanna Mearaí shimplí de na grianghraif, an deacracht de réir aois na ndaltaí. Bí cinnte faoi go mbíonn píosa ag gach dalta. Más rud é, mar shampla, go bhfuil fiche dalta sa ghrúpa, bíodh cúig ghrianghraf agat, agus gach aon cheann gearrtha i gceithre phíosa.Tabhair píosa de na Míreanna Mearaí don uile pháiste agus iarr ar an rang breathnú go géar orthu. Iarr ar na daltaí siúl thart ag breathnú ar mhíreanna a chéile, ag iarraidh na píosaí a mheaitseáil. Nuair a bhíonn an grúpa Míreanna Mearaí curtha lena chéile, iarr ar na páistí plé a dhéanamh maidir leis an teaghlach sa ghrianghraf. 

NOD DON SCRÚDÚ GHRIANGHRAF 
Iarr ar na daltaí breathnú go géar ar na pictiúir 

agus cur síos a dhéanamh, ar rudaí eile chomh 

maith seachas ar na daoine atá ann, rud a 

chabhróidh leis an tabhairt faoi deara. Cad atá le 

feiceáil ar an mballa taobh thiar díobh?

PLÉIGH
Déan na daoine sa ghrianghraf a chomhaireamh, agus 
cuir ainm le gach duine acu. An mbíonn seisear i 
ngach aon teaghlach, nó an mbíonn níos mó nó níos lú 
daoine ann? An bhféadfadh daoine muinteartha eile a 
bheith ag Fatu nach bhfuil sa phictiúr – col ceathracha, 
seantuismitheoirí? Pléigh an áit inar glacadh an 
grianghraf, dar libh. Pléigh an áit inar mhaith le daoine 
anseo seasamh le pictiúr teaghlaigh a ghlacadh. 

MAIDIR LEIS AN NGRIANGHRAF
Tá Fatu agus a muintir 

le sonrú sa phictiúr seo. 

Sahr is ainm don athair, 

agus is tógálaí é. Finda is 

ainm don mháthair agus 

is gruagaire í. Tá Fatu 

cúig bliana d’aois. Beirt 

dheirfiúr atá aici, Kumba, atá seacht mbliana d’aois, 

agus Sia Fanta, a bhfuil cúig bliana déag slánaithe aici. 

Tá an deartháir Saha trí bhliain déag d’aois. 
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TAG: E10GRIANGHRAF: MARK STEDMAN

 GNÍOMHAÍOCHT: IMIR AKRA
Imrítear Akra i bpéirí. Bíonn dalta amháin mar chinnire agus caithfidh an duine eile aithris a dhéanamh. 
Preabann an cinnire san aer agus tagann anuas le cos amháin sínte amach. Caithfidh an duine eile preabadh ag an am céanna agus teacht anuas leis an gcos 
chéanna sínte amach, más féidir. Má bhíonn an chos cheart sínte amach ag an bpáirtí dhá uair as a chéile, déantar an cinnire den duine sin. Nuair a bhíonn taithí ag na daltaí ar an gcluiche tuigfidh siad conas a chur i gcéill cén chos a bheidh á shíneadh acu, le bob a 
bhualadh ar an bpáirtí! Bíonn an bheirt ag bualadh bos tríd síos i rith an chluiche.

NOD DON SCRÚDÚ GHRIANGHRAF
Cuir ceisteanna neamh-iata in ionad freagra 

deimhneach nó diúltach a lorg, mar shampla: 

‘Cad atá ag tarlú sa phictiúr?’ in ionad ceist a chur 

ar nós ‘An Bhfuil…?’

PLÉIGH
Cad atá ag tarlú sa phictiúr? An bhfuil cluichí 
ar eolas agatsa atá ar aon dul leis an gcluiche 
seo? Cad é an cluiche is ansa leat? Conas a 
mhúinfeá cluiche maith don duine nár chuala 
riamh faoi?

MAIDIR LEIS AN NGRIANGHRAF
Sa ghrianghraf seo feictear 

Fatu agus a deirfiúr Kumba 

ag imirt cluiche preabach a 

dtugtar Akra air.
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TAG: E10GRIANGHRAF: DAVID O’HARE, TRÓCAIRE AGUS MARK STEDMAN         

MAIDIR LEIS AN NGRIANGHRAF
Is breá le Kumba a bheith 

ar scoil agus déanann sí 

a dícheall na ceachtanna 

a fhoghlaim. Is é an Mata 

an t-ábhar is fearr léi. Is 

aoibhinn le Fatu agus 

lena cairde a bheith ag 

súgradh sa chlós ag am sosa.

NOD DON SCRÚDÚ GHRIANGHRAF
Spreag na daltaí le cur síos a dhéanamh ar 

na difríochtaí sna pictiúir (m.sh. Kumba istigh 

agus Fatu amuigh) le cur síos níos iomláine a 

dhéanamh ar ghnáthshaol na gcailíní.

PLÉIGH
Labhraítear dhá theanga i scoil Fatu agus Kumba, 
siad sin Krio agus Béarla. Cad iad na teangacha a 
labhraíonn sibhse ar scoil. An bhfuil teanga eile ar 
eolas agat seachas Gaeilge nó Béarla? An féidir leat 
abairt a rá i dteanga eile? Is féidir a thomhas cén bhrí 
atá leis. 

 GNÍOMHAÍOCHT: ABAIR I KRIO É
Déan cúpla focal as Krio a fhoghlaim. Chun ‘Dia duit’ a rá deirtear ‘kush-eh’. Leis an gceist ‘Cad is ainm 
duit?’ a rá deirtear ‘Wetin yu nem?’ agus le freagra a thabhairt ar nós ‘Máire is ainm dom’, deirtear ‘Mi nem Máire’. Siúlaigí thart ag beannú dá chéile as Krio.



BAINEANN FATU AGUS KUMBA SULT AS AN NÁDÚR
 4



TAG: E10GRIANGHRAF: MARK STEDMAN

PLÉIGH
An bhfaca tusa duilleoga ollmhóra 
riamh. Cad as ar tháinig siad? An 
bhfuil crainn ar leith in Éirinn? Conas 
mar a athraíonn na crainn i rith na 
bliana? An dtagann an t-athrú céanna 
ar gach crann?

MAIDIR LEIS AN NGRIANGHRAF
Is breá le Kumba a bheith ar scoil agus déanann sí a 

dícheall na ceachtanna a 

fhoghlaim. Is é an Mata 

an t-ábhar is fearr léi. Is 

aoibhinn le Fatu agus 

lena cairde a bheith ag 

súgradh sa chlós ag am 

sosa.

NOD DON SCRÚDÚ GHRIANGHRAF
Cad iad na mothúcháin a chabhródh le hionbhá 

a chothú ionainn? Cad iad na mothúcháin atá 

ag Fatu agus ag Kumba anseo? Conas mar a 

mhothaíonn tusa agus tú ag siúl sa choill?

 GNÍOMHAÍOCHT: SIÚLÓID DÚLRA
Bailigh duilleoga ó na crainn sa cheantar (gan níos 
mó ná ceann amháin a phiocadh ó aon chrann acu). 
Nuair a thagann sibh ar ais go dtí an seomra ranga 
cuir i gcatagóirí éagsúla iad de réir an toise, an datha, an chrutha agus araile.
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