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Réamhrá 

Is coimisiún ceoil nua ón Áirc é Tracks in the Snow do pháistí, go háirithe, leis an mbanna 

Éireannach The Henry Girls, agus an dordveidhleadóir Dave Redmond. Sa seó féiltiúil 

seo cloistear armóiní áille, greann spraíúil agus na foinn thraidisiúnta agus cheol tíre a 

mbítear ag súil leis ón mbanna seo. Féachann siad le beocht a chur i gcuid de na rudaí is 

breá linn a dhéanamh nuair a bhíonn sneachta ar an talamh. 

Sa phaca seo do mhúinteoirí, úsáidtear trí amhrán as an seó mar bhonn chun aird na 

leanaí a dhíriú ar ghnéithe éagsúla den cheol, gnéithe is féidir a scrúdú sa seomra ranga, 

a chabhróidh le múinteoirí an Curaclam Ceoil a mhúineadh.  
 

Conas an paca seo a úsáid 

Ba mhaith linn go mbainfí úsáid as an bpaca seo chun scrúdú a dhéanamh ar Tracks in the 

Snow sa seomra ranga le do dhaltaí, sula bhfeachann siad ar an seó, nó ina dhiaidh. 

Cabhróidh na gníomhaíochtaí seo tuiscint níos doimhne ar an seó a chothú sna leanaí agus 

cuirfidh sé lena bhforbairt i gcúrsaí ceoil.  

Tá nasc idir gach ceann de na smaointe a chuirtear i láthair anseo agus téama geimhridh 

an choimisiúin cheoil seo. Mar sin féin, moltar comhtháthú agus nascaíocht a dhéanamh 

le hábhair eile ar an gcuraclam. Ar lch. 24 de na Treoirlínte don Mhúinteoir faoin 

gCuraclam Ceoil tugtar sampla den tslí le téama seo an gheimhridh a úsáid, agus tugtar 

na treoirlínte anseo mar áis don phleanáil seomra ranga. Moltar duit freisin, smaoineamh 

ar na gníomhaíochtaí a chur in oiriúint do théamaí eile a bheidh á múineadh agat agat ag 

amanna eile den bhliain. 

• Trí roinn atá sa phaca agus an leagan amach céanna ar gach roinn díobh. 

• Úsáidtear amhrán amháin as an seó mar bhonn le gach roinn. 

• Tosaíonn gach roinn le fonn nótáilte, liricí agus struchtúr an amhráin atá faoi chaibidil. 

• Ina dhiaidh sin déantar anailís ar an amhráin ina n-úsáidtear na príomheilimintí 

ceoil atá leagtha amach sa churaclam ceoil. Is féidir an anailís seo a úsáid mar 

eolas cúlra ar an ábhar agus mar bhonn chun aird na ndaltaí a dhíriú ar na 

comhpháirteanna seo i ngach amhrán. Nó is féidir an t-eolas ar an leathanach 

anailíse seo a úsáid chun díriú ar na snáithaonaid iniúchta fuaimeanna is bonn le 

gach cumadóireacht ceoil. 

• Ag deireadh gach roinne, moltar roinnt gníomhaíochtaí ceoil don seomra ranga, ar 

leibhéil éagsúla, cuid acu a bheidh oiriúnach do thosaitheoirí, agus cuid eile dóibh 

siúd atá ar bheagán taithí. Fút féin a bheidh sé a shocrú cad iad na gníomhaíochtaí 

a d’oirfead do leibhéal taithí ceoil do ranga féin. 

• Forbrófar gach coincheap tábhachtach ceoil trí na gníomhaíochtaí seo lena n-

áirítear tuiscint ar dhinimic, forbairt airde, forbairt rithimeach, mothú luais, 

feasacht ar struchtúr, uigeacht agus stíl. 

• Gheofar tuilleadh comhairle ar chanadh amhrán sa seomra ranga in 

Treoirlínte don Mhúinteoir faoin gCuraclam Ceoil lgh 70 go 88. 
• Tá an paca seo dírithe go príomha ar na snáitheanna curaclaim Éisteacht agus 

Freagairt agus Taibhiú, ach tá baint aige freisin leis an snáithe Cumadóireachta. 
Gheofar tacaíocht bhreise leis an gcumadóireacht sa seomra ranga inár bpaca 

seomra ranga A Most Peculiar Wintry Thing. 
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Sampla den chaoi ar féidir téama mar an Geimhreadh a úsáid chun snáitheanna éagsúla 
a scrúdú ar fud Churaclam na Bunscoile. D’fhéadfaí an cur chuige seo a úsáid le téamaí 
éagsúla. 

 

Sliocht as Treoirlínte do Mhúinteoirí Oideachais 
Ceoil Ealaíon an CNCM, (lch. 24) 
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Roinn 1: 

Gníomhaíochtaí bunaithe ar amhrán: Loirg sa Sneachta 
Éist leis an bhfuaimrian ag an nasc seo: 

https://soundcloud.com/the-ark-music/tracks-in-the-snow/s-DFQVa 
 

 

Roinn 1 Ábhar: 
• Fonn Nótáilte, Liricí & Struchtúr an Amhráin 

• Anailís ar an Amhrán 

• Nótáil Véarsa don Tonach Solfa 

• Nótáil Véarsa don Taifeadóir/don bhFeadóg Stáin 

• Cuardach Focal do Liricí 

• Gníomhaíochtaí Seomra Ranga 

- Cleachtadh Cuisle 

- Cleachtadh Rithime 

- Cleachtadh Amhairc & Éisteachta 

- Cleachtadh Taighde 

- Cleachtadh Struchtúir & Seanma 
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Roinn 1: Amhrán: Loirg sa Sneachta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liricí an Amhráin 
CURFÁ 
Loirg sa sneachta, loirg sa 
sneachta 

Cé a dhein iad? Cá bhfuil a dtriail? 

VÉARSA 1 
An ghrian isteach trí m’fhuinneog 

An lá geimhriúil seo  

Do thit brat sneachta aréir  

‘nois ba mhaith liom bheith 
lasmuigh 

Osclaím doras na cistine. 

An saol go léir faoi shuan 

Feicim loirg i líne romham. 

Cé (a) dhein na loirg 

romham?  

CURFÁ 

 

VÉARSA 2 
Ó, síos cosán an ghairdín 
N’fheadair cé a bheidh romham?  
An spideog cúthail 's é ag ceol  
istigh i measc na gcrann?  
Ó, cloisim fuaim sna driseacha  

Fuaim sna duilleoga buí 

An coinín atá ann? 

Cé (a) dhein na loirg romham? 

 

CEOL UIRLISE 

CURFÁ 

 

VÉARSA 3 

Ó, leanaim iad isteach 's amach 

N’fheadair cá bhfuil a dtriail? 

Mo chosa beagnach préachta 

Ó bheith ag siúl sna poill. 

Ní gráinneog a rinne iad 

Na gráinneoga faoi shuan 

Ná iora rua ná giorria 
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Ach duine éigin ciúin. 

 
 CURFÁ 
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Anailís ar an Amhrán 
 

Cuisle / 

Buille 

Fad ama / 
Rithim 

 

Luas 

Airde 

 

 

 

 
 

 

Dinimic 

Struchtúr 

 

 

 

 

 
Tondath 

 

 

Uigeachtl 

Stíl 

Nóta 

• 6/8 (Buille poirt) 
 

• Pátrúin rithime comhshuite ar nós croisín-camán agus grúpaí de thrí 
camán 

• Á threorú ina dhá chuid 

• Sioncóipiú san áireamh 

• Luas measartha 

• Marcáil ón méadranóm: Croisín poncaithe = 66 

• Raon: A faoi bhun C meánach go E os cionn C meánach (=12ú), i ngeall ar athrú 

gléis. 

• Gléas C ag modhnú go Gléas D tar éis Véarsa 2 

• Amhrán siollach é – nóta amháin in aghaidh an tsiolla, ach amháin meilisma ar 

‘Cé ‘ sa churfá. 

• Tosaíonn sé le ‘ré’, ‘mí’ go ‘dó’ 

• Críochnaíonn an curfá ar ‘dó’ 

• Críochnaíonn an véarsa ar ‘só’ 

• Cloistear an nóta ard sa tríú líne de gach véarsa. 

• Measartha ard. 

• Intreoir 4 bharra 

• Curfá 

• Véarsa 1 

• Curfá 

• Véarsa 2 

• Leagan ionstraimeach den Churfá 

• Véarsa 3 

• Curfá 

• Intreoir: pianó (bloc-chordaí) 

• Curfá agus véarsa: fonn cruite agus tionlacan (cordaí briste) 

• Idircheol ar veidhlín le tionlacan cruite 

• Fonn le tionlacan cordúil 

• Armóiní gutha 

• Amhrán Nollag do pháistí ar luas measartha 2 bhuille 

• Scéal le críoch spraíúil 

• Intreoir d’ocht bhloc-corda ar an bpianó 

• Ar ‘dó’ a chríochnaíonn an t-amhrán 

• Ní ar ‘dó’ a chríochnaíonn an véarsa 

• Tosaíonn sé le ‘ré’, ‘mí’, ‘dó’ 

• Ceisteanna agus Freagraí 
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Féach Music Curriculum Teacher Guidelines Lch 96 chun tuilleadh eolais a fháil ar an Sólfá Tonach 
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Cuardach Focal do Liricí 
 

Féach an bhfeiceann tú na deich bhfocal seo a leanas sa chuardach focal thíos. Tá na focail seo go léir 

le cloisteáil san amhrán Loirg sa Sneachta. 

 
asleep – bumblebee – cold – footprints – hedgehog path – 

rabbit – robin – snow – tracks 
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Gníomhaíochtaí Seomra Ranga: Loirg sa Sneachta 
 

1. Cleachtadh cuisle 

Stiúir an t-amhrán ina dhá 

chuid, leis an ngluaisne stiúrtha 

seo a leanas: 

 

Féach Music Curriculum Teacher 

Guidelines Lch 77 chun tuilleadh eolais a 

fháil ar stiúradh. 

 
 
 
 
 

2. Cleachtadh Rithime 

Cuir tionlacan rithimeach leis an gcurfá amháin, úsáid cnaguirlisí ón seomra ranga nach bhfuil airde acu. 

Roghnaigh as na rithimí comhshuite thíos. 

 

 

 
3. Cleachtadh Amhairc agus Éisteachta 

Éist leis an amhrán go gcloise tú na hainmhithe thíos á lua sna liricí. 
Scríobh 1, 2 agus 3 faoi na pictiúir san ord ina gcloiseann tú a n-

ainmneacha san amhrán. Céard é an chéad ainmhí a chloiseann tú? 
 

 
 

4. Cleachtadh taighde 
Aithin na loirg ainmhí thíos trí na loirg a mheaitseáil leis na hainmhithe seo a leanas: 

EILIFINT SPIDEOG SIMPEANSAÍ CAT 
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5. Cleachtadh Struchtúir agus Seanma 

• Seinn Rondo: ABACA 

• Úsáid na focail (ón amhrán) mar chabhair chun na patrúin rithime a oibriú amach 

• Can an rondo. Iarr ar an ngrúpa iomlán roinn A a chanadh. Ba chóir do ghrúpaí beaga 
ranna B agus C a chanadh. 
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Roinn 2: 

Gníomhaíochtaí bunaithe ar amhrán: An Béar Bán 
Éist leis an bhfuaimrian ag an nasc seo: 

https://soundcloud.com/the-ark-music/track-2-snow-bear-by-

the- henry-girls/s-drf4D 
 

Clár 
• Fonn Nótáilte, Liricí & Struchtúr an Amhráin 

• Anailís ar an Amhrán 

• Gníomhaíochtaí Seomra Ranga 

- Cleachtadh Cuisle 

- Cleachtadh Airde 

- Cleachtadh i gCodarsnachtaí 

- Cleachtadh Armóine 

- Cleachtadh Amhairc & Éisteachta 

- Ceisteanna mar gheall ar Cheol i mBéar Bán 

- Am Taighde: Faigh amach faoi na Béir Bhána 
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ins

Liricí an Amhráin 

INTREOIR IONSTRAIMEACH 

CURFÁ 

Béar bán (béar bán), béar bán (béar bán) 

Is breá leis a mha-a-a-maí (is breá leis a mha-

a-a-maí) 

VÉARSA 1 
Bhí laethanta an gheimhridh imithe is an ghrian 
go hard sa spéir 

Chuimil an béar beag a shúile: “A Mham, an 

ligfidh tú amach mé?” 

“Cinnte, a Bhéirín, a dúirt a mham, "Cinnte, a 

stór!” 

Tá sé in am agat dul amach sa saol agus seo an 

lá” 

CURFÁ 

 

VÉARSA 2 
Bhuel, do chas an béar beag ins an sneachta bhí deas 
bog 

Anuas leis ansin chuig an uisce, ba é seo an 
chéad uair dó 

Scairt rón cairdiúil leis, Tum isteach is tosaigh ag 
snámh!” 

'Is ea' arsa an béar beag is léim isteach agus 

an t-uisce ina STEALLÓG mhór! 

CURFÁ 

VÉARSA 3 
Chas an béar beag ar chailín beag ar an taobh thall 
den choill 

Ag iascach a bhí sí sa loch mór reoite agus shín sí bia 
chuige 

Thug sí abhaile é ina carr sleamhnáin, isteach 
i mbaclainn a mham 

Barróg mhór béir a thug a mham dó, agus 
chodail sé go sámh 
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Anailís ar an Amhrán 

Cuisle / 

Buille 
Fad ama / 
Rithim 

 

Luas 

Airde 

 

 

 

 

Dinimic 

Struchtúr 

 

 

 

 

 
Tondath 

 

 

Uigeacht 

 

 

Stíl 

Nóta 

• 4/4 

• Leathchamáin san áireamh 

• Tríríní san áireamh 

• Sioncóipiú san áireamh 

• Nótaí poncaithe san áireamh 

• Beoga 

• Marcáil ón méadranóm: Croisín = 100 

• Raon: A faoi bhun C meánach go B os cionn C meánach (=9ú). 

• Gléas C le giota gearr crómatach as a leanann corda B mór ag deireadh 
gach véarsa. 

• Is amhrán siollach é – nóta in aghaidh an tsiolla 

• Tosaíonn sé le ‘mí’ go ‘dó’ 

• Nótaí athdhéanta. 

• Críochnaíonn an curfá ar ‘dó’ 

• Críochnaíonn an véarsa ar ‘tí’ 

• Measartha ard. 

• Intreoir 3 bharra 

• Curfá 

• Véarsa 1 

• Curfá 

• Véarsa 2 

• Curfá 

• Véarsa 3 

• Curfá 

• Intreoir: pianó agus cloigíní 

• Curfá agus véarsa: tionlacan pianó (réim íseal), cloigíní, 

 
 

• Fonn le tionlacan cordúil 

• Saibhríonn armóiní gutha an uigeacht 

• Éifeacht macalla ó na guthanna 

• Amhrán Nollag do pháistí ar luas beoga 4 bhuille & armóiní geala gutha 

• Péinteáil focal ar ‘breá leis’ trí nóta armóine amháin a choimeád 

• Ar ‘dó’ a chríochnaíonn an t-amhrán 

• Ní ar ‘dó’ a chríochnaíonn an véarsa 

• Tá píosa de scála 4 nóta (s,f, m, r) anuas ag an intreoir pianó. 

• Réthionlacan pianó 

• Réim íseal ar phianó chun méid an bhéir fhásta a chur in iúl. 

• Tosaíonn na véarsaí ar bhuille aníos/anacrúis 
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Gníomhaíochtaí Seomra Ranga: Béar Bán 
 

1. Cleachtadh cuisle 

Stiúir an t-amhrán le ceithre 
bhuille, agus úsáid an 
ghluaisne stiúrtha seo: 

Féach Treoirlínte do Mhúinteoirí faoin 

gCuraclam Ceoil , lch. 77 chun tuilleadh 

eolais a fháil ar stiúradh. 

 

 

2. Cleachtadh airde 

• Tosaíonn an t-amhrán leis na nótaí sólfá thonaigh ‘mí-dó’ 

• Úsáid comharthaí láimhe Kodaly/Curwen chun an t-eatramh idir na nótaí seo a thaispeáint 

• Déan roinnt ‘glaoigh’ agus freagair’ m.sh. 'mí-dó-dó’ / ‘mí-dó-mí’ / dó-dó-mí-dó’  

• Cuir ‘ré’ leis 

• Can ‘Three Blind Mice’ (‘mí-ré-dó’) agus Swing Low, Sweet Chariot (‘mí-dó-mí-dó-dó..’) 

 
3. Cleachtadh i gcodarsnachtaí 

• Dírigh ar na nótaí isle agus arda. Má tá pianó ar fáil, taispeáint na nótaí sin leis. 

• Taispeáin nach ionann na focail íseal agus ard agus na focail mall agus tapa trí shamplaí de gach 
ceann a thabhairt. 

• Déan grúpchumadóireacht dar teideal ‘The Planet of Extremes’. Scrúdaigh contrárthachtaí – tapa-
mall (luas), bog-ard (dinimic) agus sona-brónach (giúmar). 

 
4. Cleachtadh armóine 

Cuir armóin leis an gcurfá amháin, le cnaguirlisí ón seomra ranga. 

 

5. Cleachtadh Amhairc agus Éisteachta 

Éist leis an amhrán go gcloise tú na hainmhithe thíos á lua sna liricí. 

Scríobh 1, 2 agus 3 faoi na pictiúir san ord ina gcloiseann tú a n-

ainmneacha san amhrán. Céard é an chéad ainmhí a chloiseann tú? 
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6. An Ceol i mBéar Bán: Ceisteanna  

Ceist 1: 
Trí bharra atá san intreoir ar an bpianó. Éist go cúramach leis agus roghnaigh an patrún rithime thíos is 
gaire don rithim a chloiseann tú san Intreoir. Cuir tic sa bhosca in aice le do rogha nótaí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceist 2: 
 

Cad í an difríocht idir an dá Churfá? 
 

Ceist 3: 

Cén focal a roghnófá chun cur síos ar an gceol? (ciorclaigh do fhreagra) 

(a) beoga  (b) scanrúil (c) maorga (d) leamh 
 

Ceist 4: 

Scríobh uimhir an bharra nuair a chloiseann tú aon cheann díobh seo a leanas: 

• Leathchroisíní    

• Ceangal    

• Trírín    

• Camán poncaithe    

• Croisín poncaithe    

• Seachtrán    
 

Ceist 5: 

Cé mhéad barra atá sa Churfá?                            

Cé mhéad barra atá sa Véarsa?     

Cad is brí leis an marc méadranóim?    
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7. Am Taighde: Faigh amach faoi na Béir Bhána 

Tá béir bhána idir 6 agus 9 dtroigh ar airde Céard é sin ina cheintiméadair?  

                                                   

Tá idir 700 agus 1,320 punt meáchain i mbéar bán. Céard é sin ina chiliméadair?  

  

Cá fhad a mhaireann an béar bán?/Cén aois a shroicheann siad? (ciorclaigh do fhreagra) 

(a) 10-15 bliana (b) 20 - 25 bliana (c) 30-35 bliana 

Feoiliteoirí is ea béir bhána. Cad is brí leis seo? 

 

 
 

 
 
 

Fanann na béir óga lena máthair ar feadh (ciorclaigh do fhreagra) 

a) 6 mhí (b) bliain (c) 2 bhliain 
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Roinn 3: 

Gníomhaíochtaí bunaithe ar amhrán: Ag Siúl trí Thír an Ghreimhridh 
Éist leis an bhfuaimrian ag an nasc seo: 

https://soundcloud.com/the-ark-music/track-3-walking-through-

winterland-by- the-henry-girls/s-wTyXL 
 

Clár 
• Fonn Nótáilte, Liricí & Struchtúr an Amhráin 

• Anailís ar an Amhrán 

• Gníomhaíochtaí Seomra Ranga 
- Cleachtadh Cuisle 

- Cleachtadh Airde 

- Cleachtadh Rithime 

- Cleachtadh Tonúlachta 

- Cleachtadh Amhairc & Éisteachta 

- Cleachtadh Cumadóireachta 

- Cleachtadh Armóine 

 
• Grúpchumadóireacht Thír an Gheimhridh le 

Cnaguirlisí ón Seomra Ranga 
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Liricí an Amhráin 

CURFÁ 
Ag siúl trí thír an Gheimhridh, úúú 

Ag siúl trí thír an Gheimhridh, cad a 

fheiceann tú?  

Ag siúl trí thír an Gheimhridh, úúú 

Ag siúl trí thír an Gheimhridh, céard é 
féin? 

VÉARSA 1 
Sneachta ag titim, ag titim, anuas, anuas 

Sneachta ag titim go talamh 

Sneachta ag titim, ag titim, anuas 

ormsa  

CURFÁ 

 

VÉARSA 2 
Cloigíní airgid, cloigíní airgid, éist leo ag bualadh 

Cloig ag bualadh, ding-a-ling 

Cloigíní airgid, cloigíní airgid, éist leo ag bualadh 

IDIRCHEOL UIRLISE 

CURFÁ 
 

VÉARSA 3 
Crainn chuilinn, eidhneáin agus Nollag 

Crainn áille cuilinn, eidhneáin 

agus Nollag 
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Anailís ar an Amhrán 

Cuisle / 

Buille 
 

Fad ama / 
Rithim 

 

Luas 

Airde 

 

 

 

 

Dinimic 

Struchtúr 

 

 

 

 

 
Tondath 

 

 

 

Stíl na 

hUigeac

hta 

 

Nóta 

• ¾ 

• Tá naisc fada san áireamh ann. 
 
 

• Am válsa 

• Marcáil ón méadranóm: Croisín = 170 

• Raon: A faoi bhun C meánach go B os cionn C meánach (=9ú). 

• Gléas D 

• Ag teacht anuas scála mhód 'la'. 

• Meiliosmaí ar na siollaí 'ú' agus 'sneachta' Tá cruth siollach ar an gcuid eile den 

amhrán. 

• Tosaíonn sé le ‘ré’, ‘mí’ go ‘dó’ 

• Críochnaíonn an curfá ar ‘mí’ 

• Críochnaíonn an véarsa ar ‘ré’ 

• Measartha bog / ard. Ciúin. 

• Intreoir 25 bharra (dhá chuid: 8 + 17) 

• Curfá 

• Véarsa 1 

• Curfá 

• Véarsa 2 

• Idircheol 33 bharra (dhá chuid: 17 + 16) 

• Curfá 

• Véarsa 3 
 

• Intreoir: cordaí pianó, tionlacan cruite; ansin seinneann an 
veidhlín an fonn, tionlacan pianó. 

• Curfá agus véarsa: tionlacan pianó. 

• Idircheol: cruit; ansin tionlacan veidhlín, cruite. 

• Fonn le tionlacan cordúil. 

• Cuireann armóiní gutha leis an uigeacht. 

• Amhrán Nollag do pháistí ar luas séimh 3 bhuille & armóiní gutha a thugann carúil 

Nollag chun cuimhne. 

• Péinteáil focal ar 'snow falling'. 

• Úsáideann na ranna ionstraimeacha cuid den ábhar gutha. 

• Ní ar ‘dó’ a chríochnaíonn an t-amhrán, an curfá ná an véarsa. 

• Shílfeá uaidh seo go rabhamar ag siúl trí thír an gheimhridh i gcónaí. 
Níl sé thart. 

• Tugann an t-am trí bhuille cuma rince (seachas cuma siúil in am dhá 
bhuille nó ceithre bhuille). 

• Tagann na chéad dá bharra den véarsa le chéile (seinntear arís iad ag airde 
níos ísle). 
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• An scála 

anuas i 

mód 'la'. 

Cruthaíon

n sé 

mothú 

módúil. 
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Gníomhaíochtaí Seomra Ranga Siúlóid trí Thír an Ghreimhridh 
 

1. Cleachtadh cuisle 

Stiúir an t-amhrán in am 

trí bhuille, leis an 

ngluaisne stiúrtha seo a 

leanas: 

Féach Treoirlínte do Mhúinteoir an 

Churaclaim Cheoil lch 77 chun tuilleadh 

eolais a fháil ar stiúradh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cleachtadh airde 

Úsáid comharthaí láimhe chun na nótaí 'ló só' agus 'dó' a thaispeáint. Tosaíonn an t-amhrán leis 

na nótaí 'só-dó-só-la-té-dó'. Can na nótaí sa sólfá tonach. Ansin cuir na nótaí 'mí-ré' in áit na 

nótaí 'lá-té'. 'Éagsúlacht' a thugtar air seo. 
 

3. Cleachtadh Rithime 

Rithim 'camán camán croisín' atá ag 'sneachta ag titim'. 

Cad iad na focail eile a d'fhéadfá a chanadh leis an gceol ag an bpointe seo? Samplaí: ‘piscín cait’ / 
‘madra ag tafann’ 

 

4. Cleachtadh tonúlachta 

Mód 'la' atá san fhonn ag barraí 43 agus 44. D'fhéadfá leaganacha eile de seo a shein ar an 

bpianó nó ar chnaguirlis a bhfuil airde aige, ar nós glocainspíle. Déanann na nótaí bána idir A 

agus A mód 'lah' chomh maith. Cantar iad leis na nótaí 'la-tí-dó-ré-mí-fa-só-la'. 

 
Tá móid eile sa cheol. Is é an mórmhór ('dó' go 'dó') an ceann is coitianta. 

 

5. Cleachtadh Éiseachta agus Amhairc 

Éist leis an amhrán go gcloise tú na hainmhithe thíos á lua sna liricí. 

Scríobh 1, 2 agus 3 faoi na pictiúir mar léiriú ar an ord ina gcloiseann tú 

na hainmneacha san amhrán. Céard é an chéad ainmhí a chloiseann tú? 
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6. Cleachtadh Cumadóireachta 
 

• Cum intreoir 25 bharra eile in am thrí bhuille. 

• D'fhéadfaí giotaí den fhonn á sheinm ar chnaguirlis tiúnáilte a bheith san intreoir seo. 

• D'fhéadfadh na leanaí dordán a dhéanamh den fhonn. 

• D'fhéadfadh an t-intreoir a bheith rithimeach go hiomlán, gan aon fhonn. 

• Caithfidh duine éigin na 25 bharra a chomhaireamh. 

• Caithfidh duine éigin eile an ceol a stiúradh. 
 

7. Cleachtadh armóine 
 

Cuir na nótaí armóine D agus A leis an gcurfá amháin, le cnaguirlisí ón seomra rang. Seinn 

gloicinspíl/cloigíní láimhe/clingíní. 

Is ionann an nóta ‘D’ agus ‘dó’ sa sólfá tonach agus an nóta A agus an nóta 'só'. 
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5
. 

Aurora Scála lántonach – C D E 
F#G#A# 

 

Grúpchumadóireacht Thír an Gheimhridh le Cnaguirlisí ón Seomra Ranga 

TASC Radharc geimhridh a chruthú bunaithe ar na smaointe seo a leanas, nó ar chuid díobh. 

LEIS 

• Smaoinigh ar thuras a chruthú agus an carr sleamhnáin mar nasc: 

• D’fhéadfadh sé a bheith i bhfoirm Rondó: ABACADA 

• Is é ‘A’ an carr sleamhnáín agus seasann na litreacha eile d'eispeasóidí' nó do 'chinn scríbe' eile. 
 

Míreanna molta 

1. Sneachta ag titim Gliassando mall séimh anuas 

2. Sneachta ar an talamh Céimeanna glóracha (páipéar) 

3. Réinfhia Buail bloc dhá nóta de bhuille cothrom chun marcaíocht cosa in airde a chur in iúl 
(maracas) 

4. Coinlíní reo Nótaí ard - siosarnach – gan rithim 
 

 

6. Ciúnas Cogarnaíl – guíoró a scríob chun gluaiseachtaí beaga a chur in iúl 

7. Béar bán  Ostinat íseal (rithim athdhéanta) – srannadh – roinnt díchordaí 

8. Carr sleamhnáin  Gligín – crescendo – scála anuas ar ghlocainspíl 

9. Faolchúnna Lig uaill fhada réidh – éifeacht dróin 

10. Uair an mheánoíche Clog láimhe 

11. Abhainn á trasnú Doirt uisce 

12. Dul suas ar chnoc Úsáid seicheamh m.sh.  

 

13. Réaltaí Buail an triantán le buillí randamacha 

14. Foraois Déan fuaim na gaoithe le do bhéal 

15. Imeacht ama Buauil an dá chuid d’agógó adhmaid go réidh 

16. Contúirt Móitíf ó ‘Jaws’ – dhá nóta leath-thón óna chéile, go híseal ar an bpianó 



Mar gheall ar 
an Áirc 
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Is ionad cultúrtha saintógtha é An Áirc, i lár Bharra an Teampaill, Baile Átha 

Cliath, mar ar féidir le leanaí idir 2 agus 12 bliain d'aois triail a bhaint as an 

amharclannaíocht, an ceol, an litríocht, an ealaín, an scannánaíocht agus go leor 

eile. Athraítear clár na dtaibhithe, na dtaispeántas agus na gceardlann gach cúpla 

seachtain, ionas go mbeidh eispéireas nua ag cuairteoirí óga agus fásta gach 

uair, nach mór, a bhuaileann siad isteach. 

Is mór ag an Áirc an tacaíocht a fhaigheann sí ón príomh-mhaoinitheoir, an 

Chomhairle Ealaíon, agus ó eagraíochtaí eile lena n-áirítear An Roinn Oideachais, 

Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath. 

Gheofar tuilleadh eolais faoin Áirc ag ark.ie 
 

 

 

 

 

 

Triúr deirfiúracha as Co. Dhún na nGall is ea The Henry Girls. Tá a gcuid ceoil báite in 
oidhreacht shaibhir chultúrtha a gcontae dúchais (Dún na nGall) ach tá blas tras-
Atlantach air.  

Tá meas ar a gcuid armóiní glioscarnacha agus ar a gceoiltóireacht íogair ó 

thosaigh siad ag seinm ach tá cáil orthu freisin le blianta beaga anuas as a 

scileanna scríofa amhrán. D’fhoghlaim siad conas a gcuid fréamhacha 

traidisiúnta a fhí isteach in eiliminí comhaimseartha, rud atá ag saothrú airgid 

dóibh agus ag tuilleamh ardmholadh ar dhá thaobh an Atlantaigh. Tá cáil 

orthu as beogacht agus croíúlacht a gcuid seanma, agus as a mhothúchánaí 

a bhíonn sí uaireanta. Aontóidh na daoine sin a raibh sé d’ádh acu iad a 

fheiceáil beo ar an stáitse le comhfhreagraí an Irish Times, nuair a duirt sé 

gurb é ‘lúcháireach’ an focal a roghnódh le cur síos orthu.  

Tá camchuairteanna go leor déanta ag na deirfiúracha agus chomhoibrigh siad 

le ceoltóirí eile ar thionscadail éagsúla ceoil, go háirithe le Mary Black, Imelda 

May, Clannad, Sharon Shannon, The Hothouse Flowers, Donal Lunny, Altan 

agus Dervish. Ainmníodh iad le haghaidh IFTA don Scór Bunaidh is Fearr sa 

scannán A Shine of Rainbows, scannán do leanaí a bhfuil duaiseanna buaite 

aige. 

Gheofar tuilleadh eolais faoin mbanna ag www.thehenrygirls.com

Mar gheall ar The Henry Girls 



 

 

Ba í Anna Marie Higgins a chruthaigh an Paca Gníomhaíochtaí. 
 

Is iad The Henry Girls a chum agus a sheinn an ceol 
agus a scríobh na liricí sa phaca. 

 

Tá gach ceart dhéantóir agus úinéirí an tsaothair ar 
coiméad. Ní cheadaítear na taifeadtaí ná an paca 
gníomhaíochtaí seo a sheinm go poiblí, a 
chroaladh, a chóipeail ná a fhruilliú. © The Ark & 
The Henry Girls 

 

Pictiúr Clúdaigh: Hazel Coonagh/Studio Aad 

 

 
Bheimis an-sásta aiseolas, pictiúir 
nó taifeadtaí a fháil ó na páistí i do 
rang. 

 

Seoladh poist:  
An Áirc, 
11A Sráid Eustace, 

Barra an Teampaill, 
Baile Átha Cliath 2 
 

Seoladh ríomhphoist: 
TheArkDublin:gmail.com 
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