
Acmhainn Oideachas 
Forbartha don 
Bhunscoil

an mháthair 
-chruinne

Cosain na Teaghlaigh – 
Cosain an Pláinéad



Mar Gheall 
ar Trócaire

Tá sé mar aidhm ag Trócaire, 
gníomhaireacht fhorbartha thar lear 
na hEaglaise Caitlicí in Éirinn: 

Ciallaíonn forbairt go mbíonn athrú ann. Ba 
mhaith le Trócaire go mbeadh an domhan ag 
forbairt ar bhealach inbhuanaithe. Ciallaíonn an 
fhorbairt inbhuanaithe, forbairt ar bhealach 
nach gcuirfidh isteach ar shaol nó ar chearta 
na nglún atá romhainn. I mí Mheán Fómhair 
2015, ghlac ceannairí an domhain le seacht Sprioc 
Dhomhanda déag don Fhorbairt Inbhuanaithe 
ag cruinniú mullaigh na NA. Baineann siad le 
gach tír ar domhan, agus tá Éire agus Tuaisceart 
Éireann tiomanta chuige iad a chur i bhfeidhm. 

Déanfaidh na rialtais, na hinstitiúidí agus na 
saoránaigh den 193 ballstát na NA ar fud na 
cruinne troid le deireadh a chur le bochtaineacht, 
le neamhionannas agus leis an bpláinéad a 
chaomhnú.

Baineann cúig eilimint bhunúsacha leis 
na spriocanna domhanda:

POBAL Cuir deireadh le 

bochtaineacht agus ocras
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PÁIRTÍOCHT Muintir a
n 

domhain ag comhoibriú lena 

chéile leis na spriocanna  

a bhaint amach

SÍOCHÁIN Pobal cothrom
 

ionchuim
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chothú
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• Tacaíocht agus abhcóideacht a chur ar fáil 
do mhuintir an domhain mhóir a chónaíonn i 
mbochtaineacht.

• Oideachas a chur ar mhuintir na hÉireann maidir 
le bochtaineacht na cruinne agus ábhar chearta 
daonna.

Creideann Trócaire go gcuirtear gach aon bhean, 
fear agus páiste ar an saol ar bhonn cothrom. Ní 
easpa riachtanas bunúsach amháin is cúis leis an 
mbochtaineacht. Baineann easpa deiseanna, easpa 
gutha, easpa cumhachta maidir lenár saol féin leis 
an gceist. Tarlaíonn fíor-athrú agus athrú buan nuair 
a bhronntar a gcuid cearta bunúsacha daonna ar 

an bpobal. Bíonn tionchar againne ar an gcás seo 
trí bheith ag obair i gcomhar leis an bpobal áitiúil a 
fhulaingíonn an bhochtaineacht agus an éagóir.

Ciallaíonn an pháirtíocht go mbítear ag obair 
le daoine indibhidiúla, leis an bpobal agus le 
heagraíochtaí áitiúla leis an athrú saoil a lorgaíonn 
siad, a chur i bhfeidhm. Baineann an meas, 
an cumhachtú agus an dlúthpháirtíocht leis an 
pháirtíocht a chur ag obair i gceart. 

Tá cláir fhorbartha fhadtéarmacha ar bun againn i 
19 tír ar fud an domhain. Sa bhliain 2019, thugamar 
cúnamh daonnúil in ocht dtír éagsúla. 

Páistí sa bhunscoil, Contae Embu, An Chéinia. 
Grianghraf: Gary Moore

NA SPRIOCANNA DOMHANDA DON 
FHORBAIRT INBHUANAITHE

2      Mar Gheall ar Trócaire



FOGHLAIMÍMIS FAOI CHÉINIA 
AGUS FAOI HONDÚRAS
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Eolas do na Ceannairí, na 
Tuismitheoirí agus na Múinteoirí 
Is féidir leis na grúpaí Aifreann an 

Teaghlaigh, nó grúpaí liotúirge na 

bpáistí, nó le daoine eile an acmhainn 

a úsáid sa pharóiste, sa bhaile, nó 

sa seomra ranga. Tá gníomhaíocht 

in aghaidh na seachtaine ann do na 

ceannairí, do na tuismitheoirí, do na 

múinteoirí. 

Baineann gach aon ghníomhaíocht 

le Soiscéal an Domhnaigh agus le 

scéalta na beirte ar an mbosca Trócaire 

2020, Alex ón Chéinia agus Jocsan ó 

Hondúras.

Beidh Trócaire ag tarraingt airde i 

rith an Charghais ar an mbealach 

ina gcosnaíonn na máithreacha na 

teaghlaigh ó thionchar an athraithe 

aeráide sa Chéinia, agus ó ghníomhartha 

na gcomhlachtaí logála i Hondúras.

Scrúdaigh an Soiscéal 
leis na Páistí 

Le húsáid sa bhaile, ar scoil nó sa pharóiste

Curaclam an Oideachais Reiligiúnaigh 
Tuaisceart Éireann

I nGrá Dé

Naisc Churaclaim

An Carghas

Grá don Chomharsa  

Liotúirge Shéasúr na Cásca

An Mhoráltacht Chríostaí

• An Dínit Dhaonna

• Teagasc Shóisialta na hEaglaise 

Liotúirge agus Urnaí

• An Bhliain Liotúirgeach

Curaclam Réamhscolaíochta agus 
Bunscolaíochta  Oideachas  Reiligiúnach 
na hÉireann

Taispeáint Dé: Saol Íosa

• Ministreacht Íosa

• Páis, Bás agus Aiséirí

An Eaglais Chríostaí

• Adhradh agus Urnaí 

An Mhoráltacht

• Meas ar a Chéile

• Meas ar an gComhshaol

TAG: E11

Ciallaíonn oideachas forbartha go mbíonn próiseas 

gníomhach cruthaitheach á chothú ag na múinteoirí. 

Tugtar dúshlán na smaointe steiréitipiciúla a bheadh ag 

daoine maidir le ceisteanna cearta daonna domhanda, 

agus spreagtar na daltaí chun gnímh le domhan cóir a 

chruthú. Cabhróidh an acmhainn seo libh iniúchadh a 

dhéanamh ar choincheap stíobhardacht an domhain, ar 

bhealach tras-churaclaim. 

Baineann An Mháthair-Chruinne le haire a thabhairt don 

uile neach beo ar an bpláinéad, agus muidne mar ghiollaí 

na cruinne. Má theastaíonn uainn go mbeadh saol sona 

sláintiúil á chaitheamh againn anois agus sa todhchaí, 

caithfear féachaint chuige go mbaintear úsáid as 

acmhainní nádúrtha an domhain ar bhealach freagrach, 

inbhuanaithe.

Conas an acmhainn 
seo a úsáid 

Fágadh an domhan seo le 
huacht againn ón nglúin 

a d’imigh romhainn, agus 
mar iasacht ó na glúine 
a thiocfaidh inár ndiaidh. 

Caithfimid é a bhronnadh ar 

ais orthusan! 

An Pápa Proinsias

Is muidne an t-aon 
speiceas a d’fhéadfadh 
an domhan a scrios, nó 

a chaomhnú i gceart.

An XIV Dalai Lama 

Gníomhaíochtaí Tras-Churaclaim

Sé Ghrianghraf

Suíomh idirlín:  
trocaire.org/
education/
motherearth

Leabhrán don 
Oideachas 
Reiligiúnach

 

Screenshot of game

Cluiche Cláir

Tugann an acmhainn seo samplaí de dhaoine a 

dhéanann maoirseacht laethúil ar an talamh – muintir 

Madris sa Chéinia agus muintir Angela i Hondúras. Má 

dhéanaimid a gcuid scéalta siúd a scrúdú, spreagfar 

daltaí na hÉireann le machnamh a dhéanamh ar a saol 

féin agus ar an tionchar a bhíonn acu féin ar an domhan, 

agus conas mar a thugann siad aire dó. Tugann na 

Spriocanna Domhanda don Fhorbairt Inbhuanaithe plean 

dúinn maidir le maoirseacht cheart a dhéanamh ar an 

gcomhshaol, toisc gur de phobal 

an domhain sinn. 

Nuair a bhíonn sibh ag obair leis 

an acmhainn seo, bígí ag díriú ar 

na cúig eilimintí a bhaineann leis 

na Spriocanna Domhanda. Molfar 

ceisteanna ábhartha le cur tríd 

síos san acmhainn, agus cabhróidh an lógó seo a bheidh 

in aice leo, libh.

San Acmhainn Seo Tá:

Tabhair aire don 
domhan: níor bhronn 

na tuismitheoirí orainn 
é, thug an chlann ar 

iasacht dúinn é. 

Seanfhocal Na 

Meiriceánach 

Dúchasach

Oifig

Tosaigh 
Anseo

Baic
Má thagann tú anuas ar cheann de na siombailí thuas: cillín/cás 
cúirte/bodach slándála – rugadh ort ag spiaireacht ar chomhlacht 
leagan crann nó mianadóireachta. Níl cead agat fianaise a bhailiú 
a thuilleadh toisc gur cuireadh sa charcair tú, nó gur tugadh chun 
na cúirte tú, nó gur choinnigh lucht slándála i leataobh tú. Ní féidir 
tú a scaoileadh saor go dtí go dtagann do chara tríd, nó go 
bhfaigheann tú 6 ar an dísle. Is féidir Cárta Tacaíochta Trócaire a 
úsáid le teacht saor, nó le babhta coinneála a sheachaint.

Riachtanais
•  Suas le ceathrar imreoir
•  Dísle don ghrúpa agus licín an 

duine
•  4x Cárta Fianaise CCD 

(Cosantóir Cearta Daonna)
•  4x Cárta Tacaíochta Trócaire

•  Cabhraigh le Trócaire cearta daonna an phobail dúchais a 
chosaint, trí fheasacht a spreagadh sna mórcheisteanna seo.

•  Bígí ag obair mar fhoireann cheathrar. Caithfidh gach ball foirne 
na ceithre phíosa fianaise a aimsiú.

•  Nuair a bhogann duine tríd an gcearnóg fhianaise, léitear an 
frása luaite agus scríobhtar an frása ar an gcárta CCD. Déan 
gach píosa fianaise (cló gorm) a thaifead ar do Chárta Fianaise 
CCD.

Cosain na Cearta Daonna
•  Nuair a ghluaiseann duine tríd an gcearnóg thacaíochta Trócaire, 

bailítear Cárta Tacaíochta Trócaire. Má bhaineann aon duine níos mó 
ná cárta amháin, is féidir an cárta breise a bhronnadh ar chomrádaí, 
má ghabhtar an duine sin. Tá ceithre chárta le fáil.

•  Nuair a shroicheann an ceathrar oifig Thrócaire, léitear na píosaí 
fianaise os comhair fhoireann Thrócaire ionas gur féidir le cách 
gníomhú lena chéile ar son chearta daonna phobal Hondúras.

Cosantóirí 
Cearta Daonna

TAG: E12

An ghlúin a scriosfaidh 
an comhshaol, ní hiad 
sin a íocfaidh as. Sin í 

an fhadhb.

Wangari Maathai

Uimhearthacht 
Airgead Meáchan Toilleadh

Corpoideachas 
Cluichí

Teanga  
Teanga Labhartha

OSIE/An Timpeallacht 
Comhshaol Nádúrtha

OSPS/FP & C 
Bia & Cothú

Na hEalaíona 
Ábhar & Snáithín

AN MHÁTHAIR-
CHRUINNE

Conas an acmhainn seo a úsáid       3



An Bheatha a 
Chothú i gCéinia

Tá ról cumhachtach ag na mná in aire 
a thabhairt don chomhshaol. 

Is iad na mná a chuireann formhór de bhia an 
domhain ar fáil, ach ciallaíonn an tionchar atá ag 
athruithe aeráide ar chúrsaí, go mbíonn sé níos 
deacra in aghaidh na bliana a leithéid a dhéanamh. 
Tá an triomacht ag dul in olcas, bíonn sé níos 
deacra do na mná na teaghlaigh a chothú. Tá díothú 
á dhéanamh ar an gcomhshaol de bharr fás sa 
daonra domhanda, agus de bharr na ndeacrachtaí 
a bhaineann le rochtain a fháil ar an talamh agus ar 
shíolta, agus an talamh a bheith á goid ag comhlachtaí 
móra talmhaíochta, cuirtear le fadhbanna na 
bhfeirmeoirí beaga. Mar sin féin, aithníonn Trócaire go 
bhfuil mná iontacha ann a sháraíonn na deacrachtaí 
seo le haire a thabhairt dá muintir. 

Is máthair seisear clainne í Madris atá 43 bliain d’aois 
agus a chónaíonn i gContae Embu, An Chéinia Thoir. 
Cosnaíonn sí a muintir ón ocras agus ón triomacht 
gach lá den tseachtain. Tá staid na bhfeirmeoirí sa 
Chéinia ag dul in olcas de bharr an athraithe aeráide, 
ach tugann Madris aghaidh ar na deacrachtaí seo, 

agus éiríonn léi aire cheart a thabhairt do na páistí.

‘Caithfidh mé bean láidir a dhéanamh díom 
féin ionas gur féidir liom aire cheart a 
thabhairt do mo chlann.’

Tá an neamhionannas go mór le sonrú i gCéinia. Tá 
claochlú mear ag teacht ar an tír, toisc go bhfuil an 
eacnamaíocht ag fás go tréan. Tugtar tír mheánioncaim 
uirthi ó 2014, ach tá neamhionannas sóisialta agus 
eacnamaíoch inti mar sin féin. Cónaíonn breis 
agus trian de phobal Chéinia faoi thairseach na 
bochtaineachta agus tá 80% den tír chomh tirim sin 

Madris agus an teaghlach, 
Contae Embu, an Chéinia. 
Grianghraf: Gary Moore

nach bhfásann barraí nó mórán fásra inti. Baineann 
míchothú ainsealach le 26% de na páistí a bheadh 
idir a sé mhí agus naoi mí d’aois. Cé go bhfuil fás 
eacnamaíoch ann, ní bhaineann cách tairbhe as. Níor 
tháinig an bháisteach le dhá shéasúr anuas, agus bhí 
gá ann le cúnamh de shaghsanna éagsúla a chur ar 
fáil do dhá mhilliún duine dá bharr, i rith an tsamhraidh 
2019 de bharr na triomachta. 

Faigheann Madris cúnamh ó pháirtí áitiúil Trócaire, 
sé sin paróiste Ishiara. Thug an tacaíocht seo deis di 
foghlaim mar gheall ar an bhfeirmeoireacht orgánach 
um dhíothú dramhaíola. Foghlaimíonn sí faoin gcóras 
sábhála báistí, faoi conas leaba shuncáilte glasraí a 
ullmhú, conas aoileach a úsáid mar leasú talún agus 
chun na barraí a dhéanamh torthúil, agus conas barraí 
a chur in aice lena chéile ionas go mbeadh barraí níos 
fearr uathu, agus go ndéanfaí an chré a shaibhriú sa 
timpeallacht dheacair atá anseo. Baineann sí úsáid as 
pórú sicíní le huibheacha cothaitheacha a chur ar fáil do 
na páistí, agus le hioncam a bheith aici.

Is ball de ghrúpa coigiltis agus iasachtaí í Madris. 
Baineann Madris níos mó tairbhe as bheith sa ghrúpa 
seo. seachas an buntáiste eacnamaíoch. Tagann an 
grúpa le chéile ar nós meithle, nuair a bhíonn plandaí 
le cur, nó barr a bhaint, iad ag obair ar fheirmeacha a 
chéile. Cabhraíonn siad le pobal aosta an tsráidbhaile, trí 
chonnadh agus uisce a chur ar fáil do na seandaoine.

Madris ag baint arbhair 
Indiach. Grianghraf: 
Gary Moore
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Siúlann sí ar feadh uair a’ chloig go leith gach lá 
le haire a thabhairt dá paiste talún ina bhfásann sí 
pónairí agus arbhar Indiach. 

Ní hamháin go gcuireann Angela bia ar fáil don 
chúigear clainne, tugann sí aire don domhan tríd an 
fhoraois a chosaint.

‘Mar bhean agus mar mháthair chúigear 
clainne tá go leor foghlamtha agam, le go 
mbímse ag troid leis an dúiche agus lenár 
maoin saoil a chosaint. Táimid ag maireachtáil 
san fhoraois. Tugann na crainn, na 
haibhneacha agus an nádúr ár mbeatha dúinn.’

Saothraíonn na comhlachtaí logála an dúiche, leagann 
siad a dhá oiread de na crainn atá dlite dóibh, gan 
é a rá leis na húdaráis, agus déantar an-damáiste 
don chomhshaol nádúrtha dá bharr. Ní Angela sásta 
ar chor ar bith go ndéantar an scrios seo gan dul 
i gcomhar leis an bpobal áitiúil. Rinne sí traenáil i 
gcearta daonna agus i gcumhachtú na mban leis an 
MADJ – (Movimiento Amplio por la Dignidad y la 
Justicia), eagraíocht áitiúil atá mar pháirtí Thrócaire 
agus a throideann in aghaidh an éillithe. Troideann an 
grúpa seo ar son chearta an phobail dhúchasaigh i 

Ag cosaint 
na foraoise i 
Hondúras

Bean 39 bliain d’aois í Angela, máthair 
agus feirmeoir a chónaíonn i Hondúras. 

Hondúras chomh maith. Le cabhair MADJ, eagraíonn 
Angela grúpaí ban le hagóid shíochánta a dhéanamh. 
Chuireadar baic ar na leoraithe logála trí charraigeacha 
a bhrú amach i lár an bhóthair. Tá Angela go mór i 
mbaol ón obair seo áfach. Ghabh na póilíní í, agus 
bhagair na comhlachtaí logála uirthi. 

Tugann an Banc Domhanda ‘Tír Mheánioncaim Íseal’ 
ar Hondúras. Ón uair a tharla an coup d’état i 2009, 
tá níos lú saoirse cainte sa tír, agus i bhfad níos mó 
foréigin pholaitiúil, níos mó foréigin agus coireanna 
i measc an phobail, níos mó sáraithe ar chearta an 
duine. Tá meath tagtha ar chaighdeán an chórais 
dlí sa tír. Tá neamhionannas agus eisiamh maidir 
le rochtain ar talamh mar chnámh mhór spairne i 
Hondúras. Is é sin an fáth is mó atá le bochtaineacht 
mhuintir na tuaithe. Is é saothrú na n-acmhainní 
nádúrtha an polasaí is mó a bhaineann leis an 
bhforbairt náisiúnta, agus spreagtar go leor coimhlinte 
i measc an phobail dá bharr.

Is í Hondúras an áit is dainséaraí ina mbeadh 
gníomhaí ar son an chomhshaoil ag cónaí, dar 
le tuairisc ‘Global Witness’ 2017. Maraíodh 123 
gníomhaí ar son na talún agus an chomhshaoil, sa 
tréimhse 2009–2016, agus cuireadh na mílte eile i 
bpríosún, nó bagraíodh orthu, nó tugadh fúthu. 

‘Níor smaoinigh mé riamh ar éirí as an gcath. 
Tá an rud ceart á dhéanamh agam. Bainfidh 
mo chlann tairbhe as. Ba mhaith liom saol 
feabhsaithe a chur ar fáil dóibh, agus go 
dtabharfaí a gcuid cearta dóibh.’

Angela agus a cuid páistí, Hondúras. 
Grianghraf: Simon Burch

Angela, 
Hondúras.
Grianghraf: 
Simon Burch

STOP NA MÓRCHOMHLACHTAÍ 
BHEITH AG TEACHT I DTÍR  
AR LEATROM AR CHEARTA 
AN DUINE



Catagóirí bia agus cothú 

• Déan bianna a chatagóiriú i gcúig ghrúpa: arán agus 
grán, torthaí agus glasraí, déiríocht, feoil, iasc agus bia 
malartach.

• Tarraing samplaí de gach catagóir agus cuir ar 
taispeáint ar phirimid an bhia iad.

• Féach ar an eolas ar chúl na ngrianghraf. Déan liosta 
agus tarraing pictiúir de na bianna a itheann na 
teaghlaigh sa Chéinia agus i Hondúra. 

• Cruthaigh pirimid an bhia do gach aon teaghlach 
anseo, agus scríobh isteach an bia a itheann siad. 

Déan plé faoi go leor chothaithe a bheith á fháil, nó 
gan a bheith á fháil acu ón mbia.

Foinsí Bia

• Scrúdaigh rogha bianna a ithimid in Éirinn. Léigh na 
lipéid féachaint cad as ar tháinig siad. Déan na tíortha 
a mharcáil ar léarscáil. Pléigh an tionchar a bhíonn ag 
táirgeadh bia agus ag na córais iompair a bhaineann 
leis, ar an timpeallacht.

Airgead

• Ar chúl ghrianghraf 2 tá sonraí faoin scéim choigiltis 
lena mbaineann Madris. Ríomh an méid airgid a 
bheidh i dtaisce ag gach aon bhall den choiste tar éis 
bliana i scillingí Chéinia agus ansin i euro/steirling.

Toilleadh

• Ar ghrianghraf 2 feictear Madris ag líonadh gabhdán 
20 lítear ón abhainn. Bíonn turas trí huaire a’ chloig 
i gceist. Nuair nach mbíonn uisce san umar stórála 
báistí, caithfidh an 20 lítear in aghaidh an lae a 
fhaigheann sí ón abhainn riachtanais an teaghlaigh de 
sheachtar a shásamh don lá sin.

• Faigh amach agus tomhas an méid uisce a fhaigheann 
gach aon duine den seachtar as an 20 lítear a thugann 
Madris abhaile. An bhféadfadh na páistí anseo cur 
suas leis an méid sin uisce ar feadh an lae sa bhaile.

• Faigh amach an méid uisce ar an meán a úsáideann 
an gnáthdhuine in Éirinn/Tuaisceart Éireann in aghaidh 
an lae. Dá mbeadh an méid sin uisce á lorg ag Madris, 
cé mhéad turas a dhéanfadh sí chun na habhann? Cé 

chomh fada agus a thógfadh sé uirthi?

Meáchan

• Ar chúl ghrianghraf 3 deirtear nár bhain Madris ach 
5kg pónairí mung i rith na bliana seo caite, rud a 
chothódh an teaghlach ar feadh míosa. 

• Ceannaigh 5kg pónairí mung (nó a leithéidí). Bídís amh 
agus tirim. (Bainfear úsáid arís astu).

• Braitheann Madris agus an seisear páiste ar an 
5kg seo pónairí. Má chuirtear amach seacht gcuid 
don dinnéar gach oíche, ar feadh míosa, ríomh an 
meáchan pónairí i sciar amháin. An leor an méid seo 

an duine, an dóigh leat?

Teanga: Teanga 
Labhartha

Breathnaigh ar na Spriocanna Domhanda agus 
Tabhair Freagairt Orthu 

• Ríomhann na daltaí an aois a bheidh acu sa bhliain 
2030. Pléigh staid an domhain a bheadh á lorg acu ag 
an am sin.

• Mínigh an téarma ‘forbairt inbhuanaithe’ (sainmhíniú 
ar leathanach 2).

• Ar an gclár, scríobh an cheist fócasaithe: Conas mar a 
chabhróidh na Spriocanna Domhanda linn an saghas 
domhain atá uainn a chruthú?

• Breathnaigh ar an mbeochan ‘Human Beans’ ag: 
trocaire.org/education/motherearth

• Pléigh an fhreagairt a thugann na daltaí ar an 

tsaincheist agus ar an fhíseán.

Scrúdaigh agus Pléigh na Grianghraif*

• Roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair grianghraf agus 
leathanach bán do gach aon ghrúpa. 

• Scríobhann na daltaí ceisteanna mar gheall ar na 
pictiúir ar an leathanach. 

• Iompaigh na grianghraif. Léann dalta an t-eolas ansin 
agus cuireann na ceisteanna scríofa. 

• Pléann an grúpa na ceisteanna agus tugtar aiseolas 
faoi na freagraí don rang ar fad.

* Tá cóipeanna crua de na grianghraif leis an acmhainn seo. 

Is féidir cóipeanna boga a fháil le taispeáint ar an gclár bán ag: 

trocaire.org/education/motherearth. Is féidir gníomhaíochtaí 

breise a bhaineann leis na grianghraif a fháil ansin chomh maith.

OSPS/FP & C: Bia 
agus Cothú
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Saothrú na Timpeallachta Nádúrtha

• Déan deimhin de go dtuigeann an rang go mbíonn 
Angela ag brath ar an fhoraois i Hondúras trí 
ghrianghraf 6 a phlé.

• Déan grúpaí daltaí, léigh na treoracha agus imir an 
cluiche  Cosantóirí Cearta Daonna. Tá cóip chrua 
san acmhainn seo. Tá cóip bhog agus noda don 
mhúinteoir ag:  

trocaire.org/education/motherearth

Feasacht faoin gComhshaol a Spreagadh 

• Cruthaíonn na daltaí cluiche cláir, cluiche cártaí nó 
cluiche físe leis an téama ‘An Mháthair-Chruinne’ a 
scaipeadh i measc na gcomhpháirtithe.

• Bíodh sé dírithe ar eolas faoi chearta domhanda, 
cearta aeráide, cearta daonna nó na spriocanna 
domhanda a aibhsiú.

• Cuir isteach ar chomórtas Gníomhairí Athraithe 
Trócaire é. Tá eolas ar an leathanach deiridh faoi, nó 
téigh chuig:  
trocaire.org/education/motherearth

Cluichí sa Chlós

• Imir na cluichí ó Hondúras a luaitear ar ghrianghraf 4

Póstaer a Dhéanamh as Ábhar & Snáithín 

• Pléigh an póstaer ar ghrianghraf 5. Cad atá á rá aige? 
Cén t-ábhar atá ann? Is féidir cóip bhog a íoslódáil 
le cur ar an gclár bán ag: trocaire.org/education/
motherearth

• Roghnaigh topaic comhshaoil áitiúil nó domhanda a 
bheadh oiriúnach daoibh le póstaeir a chruthú faoi 
agus a chur ar taispeáint ar fud na scoile. 

• Cruinníonn leath an ranga ábhar nádúrtha (duilleoga, 
tuí, féar) leis na póstaeir a chruthú, agus an leath 
eile ábhar saorga (níolón, ábhar athchúrsáilte)  Cén 
tionchar a bhíonn ag na hábhair éagsúla ar an 
timpeallacht? 

Cruthaigh agus Seinn Bata Báistí

• I gcultúir éagsúla ar fud an domhain baintear úsáid 
as gléasanna ceoil le glaoch ar an mbáisteach. 
Sampla maith is ea an bata báistí. Déantar as cachtas 
triomaithe nó bambú cuasach é, agus líontar le pónairí 
tirim nó póiríní cloiche é. 

• Nuair a ardaítear ó thaobh go taobh é, cloistear fuaim 
na báistí.

• Tugann gach páiste feadán fada cairtchláir ar scoil 
(m.sh. ón scragall stáin/scannán cumhdaithe). 
Maisigh le péint nó clúdaigh le colláis déanta as ábhar 
athchúrsáilte é. 

• Gearr amach dhá chiorcal mhóra as páipéar donn. 
Clúdaigh bun feadáin amháin le páipéar ceangailte ag 
banda leaisteach.

• Bain triall as ábhar casta éagsúil a chur san fheadán 
(m.sh scragall stáin, sreanga, réiteoir píopa).

• Cuir roinnt de na pónairí mung a mheáigh sibh ag an 
gceacht uimhearthachta isteach san fheadán. 

• Nuair a bhíonn tú sásta leis an fhuaim, dún an dara 
thaobh den fheadán leis an bpáipéar donn ceangailte 
le banda leaisteach. Maisigh na bunanna le holann nó 
le téad daite. 

• Cruthaigh do cheol féin agus glaoigh ar an mbáisteach 
leis an mbata báistí!

OIDEACHAS SÓISIALTA, IMSHAOIL AGUS EOLAÍOCHTA/An 
Domhan Timpeall Orainn: An Comhshaol Nádúrtha

CORPOIDEACHAS: 
CLUICHí

na  
hEALAÍONA

An Mháthair-
Chruinne
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Curtha le chéile ag Foireann Oideachas Forbartha, Trócaire, 2020. Údair: 
Lydia McCarthy agus Rory Kinane. Buíochas ó chroí leis na hoideachasóirí 
a chabhraigh leis an acmhainn a chruthú agus a thástáil: Emma Cranny, 
Cecelia Gavigan, Trócaire Joye, Séamus Ó Cadhla, Seán Ó Donaile, Sue 
O’Sullivan, Johnny Tyndall, Sinead Mongon, Aoife McDermott

Trócaire 
Gníomhairí Athraithe

Glacann Trócaire go mór chugainn féin na dualgais atá orainn maidir le do shonraí pearsanta, agus táimid 
tiomanta chuige, cloí leis an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta um chosaint sonraí, siad sin An tAcht um Chosaint 
Sonraí 1988–2018 agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS – uathrialaithe i mballstáit AE 
Bealtaine 2018). Le breis eolais a fháil maidir leis an mbealach ina ndéanaimid do chuid sonraí a phróiseáil is a 
chosaint, téigh chuig trocaire.org/privacy-security nó is féidir cóip den ráiteas príobháideachta a lorg uainn.

Grianghraf an Chlúdaigh: 
Madris agus a clann i 
gCéinia. Grianghraf:  
Gary Moore. 

Comórtas do dhaoine óga a chreideann gur féidir an domhan a athrú trí mheán na gcluichí!

Scrúdaigh na téamaí Cearta Aeráide, Cearta Daonna nó na Spriocanna Domhanda. Cruthaigh 

cluiche a d’imreofá le do chairde agus le do mhuintir féin sa bhaile.

Is féidir le daltaí sna ranganna 3–6/P5–P7, cur isteach ar an gcomórtas. Caithfidh gach iontráil 

a bheith againn faoin 3 Aibreán 2020. Is féidir treoracha mar gheall ar dhearadh na gcluichí, 

foirmeacha iontrála, agus radharc ar na cluichí buacacha 2019 a fháil ag: trocaire.org/gamechangers
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CLUICHE CLÁIR    CLUICHE CÁRTAÍ    CLUICHE FÍSE

Cruthaigh Cluiche. Athraigh an Domhan.

Bí linn ar:

  Facebook:  facebook.com/trocaireireland  
  bí i dteagmháil linn 

  Twitter:  twitter.com/trocaire 
  na tvuíteanna is déanaí 

  YouTube:  youtube.com/trocaire 
  tacaíonn sibh leis na daoine seo 

  Vimeo:  vimeo.com/trocaire 
  ár bhfíseáin anseo

  Instagram:  instagram.com/trocaireonline 
  ár bhfíseáin & grianghraif anseo

IS É TRÓCAIRE GNÍOMHAIREACHT FHORBARTHA 
THAR LEAR NA HEAGLAISE CAITLICÍ IN ÉIRINN 
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Aithníonn Trócaire go buíoch an tacaíocht a thugann Cúnamh Éireann dúinn agus a chuireann 
ar ár gcumas imeachtaí Oideachas Forbartha agus Rannpháirtíocht an Phobail a chur ar fáil in 
Éirinn. Tá an fhreagracht ar na húdair as an ábhar, as na bealaí oibre agus as na gníomhaíochtaí 
a léirítear san acmhainn seo, agus ní gá go mbeidís ag réiteach le polasaithe Cúnamh Éireann

Trócaire, Maigh Nuad, 
Co. Chill Dara, Éire

F: +353 (0)1 629 3333

R: Mary Boyce ag:  
mary.boyce@trocaire.org

Trócaire, 50 Sráid an Rí, 
Béal Feirste BT1 6AD, 
Tuaisceart Éireann

F: +44 (0) 28 90 808 030

R: infoni@trocaire.org

Trócaire, 12 Sráid na 
hArdeaglaise, Baile Átha 
Cliath 1, Éire

F: 353 (0)1 874 3875

R: dublincentre@trocaire.org

Trócaire, 9 Sráid an 
Chócaigh, Corcaigh, Éire

F: +353 (0)21 427 5622

R: corkcentre@trocaire.org 

TAG: E10 Clóbhuailte ar pháipéar ó fhoinse fhreagrach.  Déan mé a athchúrsáil le bhur dtoil 

www.trocaire.org


