
 
 

Peat  
Pacáiste Gníomhaíochtaí don Seomra Ranga 



Réamhrá 
Is seó amharclainne úrnua é Peat a cruthaíodh go speisialta do 
leanaí. The Ark a choimisiúnaigh an dráma, Kate Heffernan a scríobh 
é agus Tim Crouch a stiúir. I lár portaigh atá Peat suite, leath bealaigh 
idir scoil agus eastát tithíochta. 
 
Sa dráma tá beirt chairde, Rayy agus Jo, tar éis teacht go dtí an 
portach chun poll a thochailt. Seo scéal faoi na rudaí a chuireann siad 
sa pholl, agus na rudaí a aimsíonn siad ann. 

 
Dráma éadrom greannmhar é seo a chuireann ceisteanna móra ar 
pháistí – faoin saol, faoin mbás, faoi chúrsaí ama agus faoin stair. Is 
comhrá é idir beirt pháiste 11 bhliain d’aois atá ina seasamh, an lá 
áirithe seo, sa mhullach ar gach ar tharla rompu. Is scéal é faoi 
chairdeas, cailliúint, agus conas áit a fháil dúinn féin sa saol mór. 

 
Dearadh an pacáiste seo chun tacú le múinteoirí agus iad ag 
múineadh an churaclaim Drámaíochta. Tá sé bunaithe ar théamaí an 
dráma. Is gníomhaíochtaí traschuraclaim iad – tá gnéithe de 
churaclaim an Bhéarla, na Staire agus na Tíreolaíochta iontu. Cé go 
m'fhiú Peat a bheith feicthe ag an rang, is féidir go leor de na 
gníomhaíochtaí sa phacáiste a dhéanamh sa seomra ranga, is cuma 
an bhfuil dráma feicthe ag an rang nó nach bhfuil. 



Conas an pacáiste seo a úsáid 
Pléann na gníomhaíochtaí sa phacáiste seo le príomhshnáithe an 
churaclaim Drámaíochta, ‘drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus 
smaointe a scrúdú, as a dtiocfaidh tuiscint’. Díríonn an pacáiste go 
háirithe ar na haonaid ‘machnamh ar an drámaíocht’ agus 
‘comhoibriú agus cumarsáid chun drámaíocht a dhéanamh’ den 
snáithe seo. Tá sé i gceist go leathnóidh na gníomhaíochtaí seo 
tuiscint na ndaltaí ar an dráma, agus ar an drámaíocht i gcoitinne. 

 
Is féidir na gníomhaíochtaí i Roinn 1 a úsáid cibé an mbíonn deis ag 
an rang freastal ar Peat nó nach mbíonn. Má tá sé ar intinn agat 
an dráma Peat a fheiceáil, is féidir na gníomhaíochtaí a úsáid 
roimh an dráma a fheiceáil nó ina dhiaidh. Is fearr a oireann na 
gníomhaíochtaí i Roinn 2 do rang a bhfuil an dráma feicthe acu. 

 
Trí chuid atá sa phacáiste: 

- Roinn 1: Eolas ar an Stair 
- Roinn 2: Cairdeas 
- Roinn 3: Aguisín 

 
Féachfaimid i Roinn 1 ar an stair, agus i gCuid 2 ar théama an 
chairdis. 
 
 D’fhéadfá díriú ar roinn nó téama amháin, nó gníomhaíochtaí 
ón dá cheann a úsáid.  Gluais agus íomhánna atá i Roinn 3, a 
úsáidtear leis na gníomhaíochtaí i Roinn 1. 

 
Is minic gur gníomhaíochtaí traschuraclaim iad na gníomhaíochtaí sa 
phacáiste. Tá fócas láidir i Roinn 2 ar an gcuraclam don Drámaíocht, 
agus tá gnéithe de Stair, Tíreolaíocht agus Béarla, chomh maith le 
Drámaíocht i Roinn 1. 

 
Bunaíodh na gníomhaíochtaí seo ar chur chuige cinéistéiseach i leith 
na foghlama. Tacaíonn sé sin le modh traschuraclaim agus leanbh-
lárnach. Tabharfaidh na gníomhaíochtaí éagsúla deis do na daltaí 
freagairt a thabhairt ar Peat. 



ROINN A hAON 

Téama: Eolas ar an Stair 
Aoisghrúpa: 8-12 bhliain 
Gheofar na snáitheanna agus na snáithaonaid seo a leanas sa 
churaclam Drámaíochta do ranganna 3-4 agus 5-6. 

 

ÁBHAR SNÁITHE SNÁITHAONAD 

DRÁMAÍOCHT Drámaíocht chun 
mothúcháin, eolas 
agus smaointe a 
scrúdú, as a 
dtiocfaidh tuiscint. 

Drámaíocht a 
thaiscéaladh agus a 
dhéanamh. 

Machnamh ar an 
drámaíocht. 

   
Comhoibriú agus 
cumarsáid chun 
drámaíocht a 
dhéanamh. 

 
Cuimsíonn an chuid seo gnéithe de churaclaim na Staire, na 
Tíreolaíochta agus an Bhéarla. Baineann na snáitheanna agus na 
snáithaonaid leis na curaclaim do ranganna 3-4, agus 5-6ú mura 
luaitear a mhalairt. 

 

ÁBHAR SNÁITHE SNÁITHAONAD 

Stair Ag obair mar 
Staraí 

Am agus Croineolaíocht. 
Fianaise a úsáid mar staraí. 

 
(Scileanna agus 
coincheapa a 
fhorbairt) 

Athrú agus leanúnachas. Sintéis 
agus cumarsáid. Cúis agus 
éifeacht. 
Comhbhá. 

 
An saol, an 
tsochaí, an cultúr 
agus cúrsaí oibre 
san am atá thart. 

An saol in Éirinn ó bhí na 1950í 
ann. 

 
Scéal Scéalta ó shaol daoine a 

d’imigh romhainn. 



ÁBHAR SNÁITHE SNÁITHAONAD 

Tíreolaíocht Timpeallacht
aí nádúrtha 

Eolas a chur ar roinnt  gnéithe 
nádúrtha sa timpeallacht áitiúil 
agus dul i dtaithí orthu. (Curaclam 
do Ranganna 3-4) 

Eolas a chur ar na húsáidí a 
bhain daoine, ainmhithe agus 
plandaí as na gnéithe seo agus / 
nó ar tslí ar athraigh siad iad. 
(Curaclam do Ranganna 5-6) 

 
Feasacht 
Chomhshaoil 

Gníomhaíochtaí an duine a aithint 
agus a scrúdú a bhféadfadh torthaí 
dearfacha nó díobhálacha a bheith 
acu ar timpeallachtaí áitiúla agus 
timpeallachtaí níos leithne. 

Béarla Inniúlacht 
agus muinín 
in úsáid na 
teanga. 

Inniúlacht agus muinín a fhorbairt 
maidir le teanga labhartha a úsáid. 

Inniúlacht, muinín agus an cumas 
chun scríobh go neamhspleách a 
fhorbairt 

 Forbairt 
mhothúchánach 
& samhlaíoch tríd 
an teanga. 

Saol mothúchánach agus 
samhlaíoch a fhorbairt tríd an 
scríbhneoireacht 

 
Cumais 
chognaíocha a 
fhorbairt tríd 
an teanga. 

Ábhair spéise, dearcaí, scileanna 
aisghabhála faisnéise agus cumas 
smaointeoireachta a shealbhú 

Smaointe a shoiléiriú tríd an 
scríbhneoireacht 
- Ba chóir go gcuirfí ar chumas 
leanaí scríobh i seánraí éagsúla 
ag éirí níos sofaisticiúla i gcónaí 
lena n-áirítear 
• Tuairiscí 
• Litreacha 



Gníomhaíochtaí Foghlama 
1. Teacht chun bheith ina nDéantáin 
2. Plé sa Rang 
3. Grianghraf ón Am atá Caite 
4. Déantáin Mistéireacha 
5. Taisceadán Ama 

Nóta: Is féidir na gníomhaíochtaí i Roinn 1 a úsáid cibé an mbíonn deis ag an 
rang freastal ar Peat nó nach mbíonn. Má tá sé ar intinn agat an dráma Peat a 
fheiceáil, is féidir na gníomhaíochtaí a úsáid roimh an dráma a fheiceáil nó ina 
dhiaidh. 

 

Gníomhaíocht 1: Teacht chun bheith ina nDéantáin 
Sa ghníomhaíocht seo, oibríonn na daltaí ina ngrúpaí, ag ligean orthu 
gur déantáin éagsúla iad, gan ach an corp a úsáid. Is fearr an 
ghníomhaíocht seo a dhéanamh i seomra ina bhfuil spás le siúl 
timpeall. (Mura féidir, féach an nóta ag bun na gníomhaíochta seo). 

1 Iarr ar an rang siúl timpeall an ranga. 

2 Mínigh dóibh go nglaofaidh tusa uimhir amach, agus go 
ndéanfaidh siadsan grúpa den líon daltaí sin. 

3 Cleachtaigh é cúpla uair: 
a. Téigh isteach i ngrúpaí de thriúr 
b. Grúpaí de chúigear 
c. Grúpaí de bheirt srl. 

4 Mínigh dóibh go nglaofaidh tú amach uimhir agus ainm 
déantáin an chéad uair eile. Ligfidh an grúpa orthu gurb é an 
déantán sin iad. 

5 Seo a leanas samplaí de ghrúpaí agus de dhéantáin. Is féidir iad 
a chur in oiriúint don rang. Ba chóir duit an rang a spreagadh 
chun oibriú mar fhoireann agus déantán amháin a chruthú (i.e. 
in ionad roinnt buidéal bainne a dhéanamh, ba chóir do gach 
grúpa de thriúr buidéal bainne amháin a chruthú le chéile) 
a. I ngrúpaí de thriúr, déan buidéal bainne. 
b. I ngrúpaí de bheirt, déan paicéad criospaí. 
c. I ngrúpaí de cheathrar, déan reathaí. 
d. I ngrúpaí de bheirt, déan buidéal uisce the. 
e. I ngrúpaí de bheirt, déan fíor gníomhaíochta. 
f. I ngrúpaí de chúigear, déan uaireadóir. 
g. I ngrúpaí de bheirt, déan mála plaisteach. 
h. I ngrúpaí de cheathrar, déan lámhainn. 
i. I ngrúpaí de thriúr, déan cat ar a bhfuil coiléar agus iall. 
j. I ngrúpaí de sheisear, déan fón póca. 



6 Mura bhfuil Peat feicthe agaibh, is féidir Céim 6 a fhágáil ar lár 
agus dul ar aghaidh chuig Céim 7. Má tá Peat feicthe agaibh, is 
féidir fiafraí den ghrúpa an dtugann siad aon rud faoi deara faoi 
na déantáin atá cruthaithe acu. Is féidir go dtabharfaidh faoi 
deara gurb iad na rudaí a fuair Jo agus Rayy sa phortach atá 
cruthaithe acu anseo. 

7 Roghnaigh tréimhse den stair a ndearna tú staidéar air sa rang 
le déanaí (m.sh. an Chlochaois, an Chré-umhaois, Na 
Lochlannaigh, an Sean-Éigipt, an Sean-Róimh srl.) I ngrúpaí de 
3-4, iarr ar na daltaí déantán tábhachtach ón tréimhse sin a 
athchruthú. D’fhéadfaidís uirlis feirmeoireachta nó cócaireála, 
ball éadaigh nó rud éigin eile a roghnú. 

8 Iarr ar gach grúpa a n-íomhá reoite a thaispeáint don rang. 
Iarr ar an gcuid eile den rang an féidir leo an déantán a 
thomhas. 

 
NÓTA: Más gá duit an cleachtadh seo a dhéanamh i seomra ranga gan dóthain 
spáis le bogadh timpeall, is féidir leagan níos simplí a dhéanamh má oibríonn 
na daltaí ina mbeirteanna. Is féidir déantáin a dhéanamh agus iad ina 
seasamh taobh thiar dá mboird féin, leis an bpáirtí céanna gach uair. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thuas: Grúpa de thriúr, ag ligean orthu gur buidéal 
bainne iad. 



Gníomhaíocht 2: Plé sa Rang 
Tabhair isteach an smaoineamh gur féidir foghlaim faoin stair ó 
dhéantáin. Aimsíonn Jo agus Rayy go leor rudaí sa dráma Peat. 
Uaireanta nochtann na rudaí rud éigin faoin am atá thart. 

• Labhair leis an rang faoi staraithe. Faigheann staraithe 
amach rudaí faoin am atá thart trí staidéar a dhéanamh ar 
dhéantáin, cáipéisí, grianghraif, litreacha, rudaí a thochailt srl. 

• Labhair faoi rud tábhachtach ó thréimhse a ndearna tú 
staidéar air sa stair agus an méid a insíonn sé dúinn faoin am 
sin (e.g. uirlisí agus airm ón gCré-umhaois, clogaid 
Lochlannach srl.) 

• Má tá Peat feicthe agat, b’fhéidir go n-iarrfá ar dhaltaí rudaí a 
aimsíonn Jo agus Rayy a phlé agus na rudaí a insíonn na rudaí 
seo dúinn faoin am atá thart – fón póca (mór i méid, aeróg mhór, 
scáileán beag), paicéad criospaí (agus 25p ar lipéad air) 

 
Gníomhaíocht 3: Grianghraf ón Am atá Caite 
1. Cuir tús le plé ranga faoi mhóin agus portaigh. Tá gluais 

agus pictiúir don chleachtadh seo a leanas in Aguisín 1. 

2. Taispeáin na Pictiúir A agus B don rang. Cad a insíonn siad seo 
dúinn faoin saol in Éirinn ag an am sin? Cad a insíonn siad 
dúinn faoi bhaint móna? Smaoinigh ar na huirlisí, na héadaí, 
cibé bean nó fear srl. 

3. Is féidir le staraithe rudaí a fháil amach faoin am atá thart trí 
scrúdú a dhéanamh ar ghrianghraif, cártaí poist agus léaráidí 
ar an tslí seo. Is féidir leo rudaí a fháil amach freisin trí 
agallaimh, iontrálacha dialainne agus scéalta ó dhaoine a bhí 
beo ag am áirithe. 

4. Iarr ar an ngrúpa a shamhlú gur grúpa staraithe iad atá ag 
fiosrú an tsaoil in Éirinn ó na 1950idí. 

5. Mínigh dóibh go bhfuil coicís acu chun seantuismitheoir nó gaol 
níos sine a chur faoi agallamh. Cuirfidh siad ceisteanna orthu 
faoin saol a bhí acu nuair a bhí siad ag fás suas. Ba chóir dóibh 
gach rud a deirtear san agallamh a scríobh síos go cúramach. Is 
féidir leo grianghraf nó mír a fháil ar iasacht ón ngaol le cuidiú 
leis an scéal a insint. 

 



6. Coicís ina dhiaidh sin, tar éis do gach dalta agallamh a 
chríochnú, tabharfaidh siad na nótaí agallaimh isteach sa scoil. 
(Féadfaidh siad grianghraf nó rud a thabhairt leo má tá ceann 
acu.) 

7. Beidh gach dalta ‘i ról’ mar staraí os comhair an ranga agus 
míneoidh sí nó sé cuid de na rudaí a fuair siad amach ón 
agallamh. 
e.g. De réir an agallaimh, chaitheadh daoine...  

8. Iarr ar an rang smaoineamh ar an méid a fuarthas 
amach. An raibh aon chosúlachtaí idir na cuntais? Cén t-
athrú atá tagtha ar an saol in Éirinn? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Thuas: Gníomhaíonn dalta mar staraí. 



 
Gníomhaíocht 4: Déantáin Mistéireacha 
In Peat, tagann Rayy agus Jo ar rudaí agus iad ag tochailt sa 
phortach. Cuireann cuid de na rudaí seo mearbhall orthu. Mar 
shampla, aimsíonn siad rud a d’fhéadfadh a bheith ina chnapán de 
bhóthar. Cuireann an fón póca agus an coiléar do pheata 
mearbhall orthu freisin. 

Iarr ar an ngrúpa a shamhlú gur staraithe iad, 500 bliain amach 
anseo. Tá siad tar éis teacht ar rudaí ó 2019 agus tá mearbhall 
orthu faoi céard iad féin. 

Iarr ar gach dalta tuairisc a scríobh ag ligean orthu gur staraí iad 
amach anseo, ag cur síos ar dhéantán agus ag tabhairt buille faoi 
thuairim cén úsáid a bhaintí as. D’fhéadfaidís an déantán a 
tharraingt, dá mba mhian leo. Is féidir le daltaí rud éigin a phiocadh 
as an liosta seo a leanas, nó rud éigin a roghnú ón mbaile nó ón scoil: 
Samplaí: 
- Rothán méire 
- iphone 
- Forc plaisteach 
- Taechupán 

D’fhéadfaí tuairiscí na ndaltaí a thaispeáint le chéile i ‘Leabhar 
Gearrthóg Staraí, 2519’ nó ar chlár fógraí staraí. 



Gníomhaíocht 5: Taisceadán Ama 

Ag teastáil: Bosca plaisteach (poileitiléin íon nó plaisteach 
polapróipiléine, mar go bhféadfadh cineálacha eile plaisteacha 
dochar a dhéanamh do na rudaí istigh ann le himeacht ama), 
spád agus go leor ama (chun ábhair a thochailt / a bhailiú srl!) 
1. Inis don ghrúpa go bhfuil sibh chun taisceadán ama a 

dhéanamh. Mínigh dóibh go ndéanfaidh tú coimeádán a chur sa 
talamh ina mbeidh rogha gnáthrudaí ón lá inniu. Cuirfear iad 
seo sa talamh, ag súil go dtiocfaidh daoine orthu i bhfad amach 
anseo. 

2. Scríobhfaidh, nó tarraingeoidh, gach dalta rud éigin le cur sa 
taisceadán ama. B’fhéidir gur mhaith leo litir a scríobh ag 
tabhairt beagán eolais orthu féin agus ag míniú an chineáil saoil 
atá acu anois, nó pictiúr a tharraingt dá dteach/scoil. 

3. Iarr ar gach mac léinn rud beag a thabhairt leo ón mbaile le cur 
sa taisceadán. Ba cheart go mbeadh cead iomlán acu óna 
dtuismitheoir nó óna gcaomhnóir an rud seo a chur sa 
taisceadán, agus níor cheart aon rud a bhfuil cuimhní pearsanta 
ag baint leis a chur isteach. Spreag iad chun rud saor go leor a 
thabhairt leo, m.sh. páipéar de chineál éigin, cumhdach milseáin, 
cannaí dí srl. 

4. Séalaigh gach litir agus déantán sa bhosca plaisteach go 
cúramach. 

5. Roghnaigh áit faoi leith a bheidh furasta a aimsiú blianta as 
seo, agus scríobh nóta faoin áit a bhfuil sé. 

6. Tógann sé tamall poll a thochailt, mar sin b’fhéidir go socrófá go 
mbeidh an poll réidh roimh ré. De ghnáth, is fearr dul síos idir 18 
agus 24 orlach. (Theastódh go mbeadh sé domhain go leor sa 
talamh chun go bhfanfadh an teocht timpeall air mar an 
gcéanna i gcónaí.) 



ROINN A DÓ 

Téama: Cairdeas 
Aoisghrúpa: 8-12 bhliain 
Gheofar na snáitheanna agus na snáithaonaid seo a leanas sa 
churaclam Drámaíochta do ranganna 3-4 agus 5-6. 
ÁBHAR SNÁITHE SNÁITHAONAD 

Drámaíocht Drámaíocht 
chun 
mothúcháin, 
eolas agus 
smaointe a 
scrúdú, 
as a 
dtiocfaidh 
tuiscint 

Drámaíocht a thaiscéaladh 

agus a dhéanamh. 

Machnamh ar an drámaíocht. 

Comhoibriú agus cumarsáid chun 
drámaíocht a dhéanamh. 

 
Eilimintí den 
drámaíocht 

Creideamh, am, ról agus 
carachtar, teannas, gníomhaíocht, 
tábhacht, áit, seánra. 

Gníomhaíochtaí Foghlama 
1. Arbh fhearr leat? 
2. Pictiúir Reoite 
3. Aithris an Scéal 
4. Diancheistiú 

NÓTA: Is fearr a oireann na gníomhaíochtaí sa roinn seo do rang a bhfuil an 
dráma Peat feicthe acu. 

Gníomhaíocht 1: Arbh fhearr leat? 
In Peat, is minic a chuireann Jo agus Rayy ceisteanna ar a chéile 
ag tosú le ‘Arbh fhearr leat?’ Bíonn sé deacair uaireanta iad seo a 
fhreagairt agus is annamh a bhíonn na carachtair ar aon fhocal. 
Sa chleachtadh seo téimid ar ais ar na ceisteanna a chuireann Jo 
agus Rayy ar a chéile, agus iarrtar ar na daltaí a gcuid freagraí féin 
a thabhairt. 
1. Déan dhá ghrúpa den rang – ina seasamh ar dhá thaobh 

an tseomra os comhair a chéile. 
2. Nuair a chuireann tú ceist, sín méar chuig taobh difriúil den 

seomra i gcás gach rogha. Iarr ar na daltaí siúl go dtí cibé taobh 
den seomra a bhfuil na daoine is mó a n-aontaíonn siad leo. 



Gníomhaíocht 1: (ar leanúint) 
3. Féadfaidh tú na ceisteanna seo ó Peat a chur, nó 

ceisteanna de do chuid féin a dhéanamh suas: 
a. I ndáiríre, arbh fhearr leat a bheith an-tapa nó láidir? 
b. Arbh fhearr leat meaisín ama atá briste ionas nach féidir 

leat dul ach isteach sa todhchaí nó siar san am atá thart? 
c. Arbh fhearr leat craiceann greamaitheach nó craiceann 

tochasach a bheith ort don chuid eile de do shaol? 
d. Arbh fhearr leat a bheith 11 bliana d’aois agus tú i bhfostú 

taobh istigh de chorp linbh 5 bliana d’aois, nó 11 bliana 
d’aois agus tú i bhfostú i gcorp duine 90 bliain d’aois? 

e. Arbh fhearr leat a bheith ar an gcéad duine ar domhan, 
nó an duine deireanach? 

4. D'fhéadfá codanna den stair a ndearna tú staidéar orthu 
le déanaí a lua: 
a. Arbh fhearr leat a bheith i do Lochlannach nó i do Shean-

Rómhánach? 
b. Arbh fhearr leat cónaí in Éirinn sna 1950í nó in Éirinn 

sa lá atá inniu ann? 

5. Má tá grúpa féinmhuiníneach agat, is féidir leat iarraidh ar na 
daltaí a gcuid ceisteanna féin a chumadh. 

6. Tar éis gach ceiste, fiafraigh de na daltaí cén fáth ar roghnaigh 
siad an taobh ar a bhfuil siad. Tabharfaidh sé seo deis dóibh 
freagra a thabhairt ar na ceisteanna ina n-aonar agus freagraí 
a phlé i dtaobh an dráma agus a dtaithí féin ar an saol. 

Gníomhaíocht 2: Pictiúir Reoite 
Sa chleachtadh seo a leanas, cruthaíonn na daltaí pictiúir reoite de 
nóiméid as an dráma. 
1. Déan grúpaí de 4-5 daltaí as an rang. 

2. Iarr ar gach grúpa smaoineamh ar an nóiméad is fearr leo as 
Peat. 

3. Iarr orthu an nóiméad seo a athchruthú i bpictiúr reoite. 

4. Cuir in iúl do na daltaí nach gá dóibh páirt carachtair sa dráma 
a roghnú. 
 Is féidir leo ligean orthu gur portach iad, nó rud i bportach nó 
gné den aimsir, agus mar sin de. 



Thuas: Ceathrar dalta agus pictiúr reoite á dhéanamh acu. 

Gníomhaíocht 2 (ar leanúint) 
5. Inis do na daltaí go gcaithfidh siad beocht a chur sa phictiúr 

reoite nuair a deir tusa ‘aicsean’. Iarr orthu smaoineamh ar 
conas a bhogfaidh siad agus ar éifeachtaí fuaime. Abair 
‘aicsean.’ 

6. Ansin, iarr ar gach grúpa dul os comhair an ranga, agus a 
bpictiúr reoite a thaispeáint. 

7. Iarr ar an gcuid eile den rang an féidir leo an nóiméad den 
dráma atá i gceist a thomhas. 

8. D’fhéadfá ‘aicsean’ a rá de réir mar a chuireann gach grúpa 
a bpíosa féin i láthair, nó díreach iarraidh ar gach grúpa an 
pictiúr reoite a thaispeáint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gníomhaíocht 3: Aithris an Scéal 

Anois go bhfuil an grúpa eolach ar na nóiméid den dráma is mó a 
thaitin leo, is féidir leo scéal Peat a aithris. Iarr orthu é seo a 
dhéanamh le chéile mar ghrúpa. 

Is féidir leat iad a spreagadh chun smaoineamh ar na gnéithe den 
drámaíocht atá liostaithe sa churaclam Drámaíochta: am, ról agus 
carachtar, creideamh, teannas, gníomh, tábhacht, áit, seánra. 

Mar shampla d’fhéadfá na ceisteanna seo a leanas a chur: 
a. Cá bhfuil an dráma suite? Cén áit é? Agus an t-am? 
b. Cé hiad na carachtair sa dráma? 
c. Cad a tharlaíonn sa dráma? 
d. An bhfuil aon nóiméad sa dráma atá an-tábhachtach ar fad? 
e. Cén seánra lena mbaineann an dráma seo, meas tú? m.sh. Tragóid, coiméide, 

stair? 
f. Déan cur síos ar an seit, ar na héadaí, ar na tacaí agus ar na soilse. 



Gníomhaíocht 4: Diancheistiú 
Sa chleachtadh seo a leanas, suíonn beirt saorálaithe os comhair an 
ranga agus ligean siad orthu go bhfuil siad ‘i ról’ mar Rayy agus Jo. 
1. Inis don rang go bhfuil tú chun tuilleadh a fháil amach faoi Rayy 

agus Jo. 
2. Iarr ar bheirt saorálaí suí os comhair an ranga. 
3. Ligfidh na daltaí seo orthu go bhfuil siad ‘i ról’ mar Rayy agus Jo. 
4. Is féidir leis na daltaí eile ceisteanna a chur ar Rayy agus Jo 

faoinar tharla dóibh ar an bportach, agus conas a mhothaigh 
siad nuair a chuaigh siad abhaile an tráthnóna sin. Is 
cleachtadh samhlaíoch é seo. Is féidir leis na saorálaithe 
freagraí a chumadh ar na ceisteanna. Ní bheidh aon fhreagra a 
bheith mícheart! 

5. Ní mór don chuid eile den rang ceisteanna a chur ina bpearsana 
féin (níl siad i ról). 

6. Seo roinnt samplaí de cheisteanna: 
a. Cad a rinne tú sa dráma? 
b. Conas a mhothaigh tú faoin mhéid a tharla sa scéal 

/ na rudaí a fuair tú / Rhino a chur sa talamh? 
c. Inis dom faoi do phearsantacht. 
d. Cad é do mheas ar Jo/Rayy? 
e. Cad é an chéad rud eile a tharlóidh, meas tú? 
f. Cad is dóigh leat a tharlóidh do do charachtar 

amach anseo? 
7. Ná dearmad buíochas a ghabháil leis na saorálaithe agus 

bualadh bos a thabhairt dóibh. 
8. Is féidir leat é seo a dhéanamh le daltaí eile a ghlacann 

páirteanna Rayy agus Jo, agus freagraí difriúla a thabhairt. 
 

Thuas: Beirt daltaí i róil mar Rayy agus Jo. 



ROINN 3: Aguisín 
 

Gluais 
Staraí: Duine a dhéanann staidéar ar an am atá thart agus a 
scríobhann faoi. Is minic a mheastar gur saineolaí iad staraithe 
agus déanann siad staidéar uaireanta ar thréimhse áirithe ama nó 
ar áit ar leith. 

Móin: Ábhar donn, déanta suas de phlandaí marbha atá dianscaoilte 
go páirteach. I bportaigh a fhaightear móin. Go traidisiúnta, foinse 
thábhachtach fuinnimh ab ea móin in Éirinn agus úsáideadh í chun 
tithe a théamh, le rudaí a chócaráil agus sa gharraí. 

Portach: Píosa talún atá fliuch lábach, déanta suas de mhóin. Tá 
ceithre chineál bogaigh ann agus portach is ea ceann amháin díobh. 
Díscaoileann ábhair ag ráta i bhfad níos moille i bportach, ná 
lasmuigh de. Dá bhrí sin, is minic a fhaightear rudaí atá an-sean go 
deo i bportaigh in Éirinn agus ar fud an domhain. 

 
Pictiúr A: 

 

Thuas: Bailiúchán grianghraf de chuid Maggie Land 
Blanc. Gan dáta. 



ROINN 3: Aguisín 
 

Pictiúr A: 
 

"The Dear Brown Bogs of Ireland." Cárta poist ó 1939 
 
 

Deir an scríbhneoireacht: 

 

Oh! For a day in the brown bog,  

The dear brown bog I love,  

With the scent of the peat  

so strong and sweet,  

And God’s blue sky above.  

-Eva Brennan 
 



Pacáiste Gníomhaíochtaí arna chruthú 
ag Mollie Molumby  
Grianghraif chlúdaigh le Harold Strak 

 
Ba bhreá linn aiseolas, pictiúir nó 
taifeadtaí a fháil a rinne na páistí 
i do rang. 
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