What Did
I Miss?

(Cad a Chaill Mé?)
Pacáiste Gníomhaíochta don Seomra Ranga

Pacáiste cúnta don mhúinteoir ag gabháil
le léiriú na hÁirce de What Did I Miss?
(Cad a Chaill Mé?) le Shaun Dunne.
Na réimsí ábhair: Béarla, Drámaíocht, Amharcealaíona & OSPS
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PACÁISTE GNÍOMHAÍOCHTA DON SEOMRA RANGA

Réamhrá
Is seó nua é What Did I Miss? (Cad a Chaill
Mé?) ina dtugtar léargas ar thaithí daltaí rang a
sé in 2020. Ba é The Ark a choimisiúnaigh an
dráma i gcomhar le Féile Amharclainne Bhaile
Átha Cliath, agus is é Shaun Dunne, Ealaíontóir
Cónaithe na hÁirce, a scríobh agus a stiúrann é.
Kyla, atá 13 bliana, is ábhar don dráma; tá searmanas scoir
eagraithe aici ar a sráid féin. Tá Kyla agus a cairde go léir
sa chéad bhliain anois, ach ba mhaith léi Rang a Sé, mar a
bhí, a thabhairt le chéile arís. Tá caipíní scoir déanta aici don
searmanas agus óráid scríofa aici. Ach sula dtosaíonn an
searmanas buaileann cuairteoir isteach gan choinne...
Is ceiliúradh é What Did I Miss? (Cad a Chaill Mé?) ar athrú
saoil, ag féachaint ar na ceangail nua a dhéanaimid agus muid
ag dul i dtaithí ar athrú sa saol. Bunaíodh an saothar ar obair a
rinneadh i gcomhar le Comhairle Leanaí na hÁirce.
Is féidir an pacáiste gníomhaíochta seomra ranga seo a úsáid
chun féachaint go grinn ar théamaí What Did I Miss? (Cad
a Chaill Mé?) agus conas a bhí sé féachaint ar an dráma in
éineacht le do rang. Beidh deis ag daltaí freagairt chruthaitheach
a thabhairt ar What Did I Miss? (Cad a Chaill Mé?) trí
ghníomhaíochtaí éagsúla. Gníomhaíochtaí traschuraclaim is
ea cuid mhaith díobh seo, ina bhfuil gnéithe de churaclaim
an Bhéarla, na Drámaíochta, na nAmharcealaíon agus an
Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte (OSPS).
Bheadh Gníomhaíochtaí 1 agus 2 oiriúnach roimh nó tar éis
féachaint ar an dráma, agus b’fhearr Gníomhaíochtaí 3-5 a
dhéanamh tar éis an seó a fheiceáil agus eolas a chur ar na
carachtair.

WHAT DID I MISS? (CAD A CHAILL MÉ?)

3

PACÁISTE GNÍOMHAÍOCHTA DON SEOMRA RANGA

GNÍOMHAÍOCHT 1

Caipíní Scoir

Sa ghníomhaíocht seo déanfaidh na daltaí caipín scoir simplí.

1

Gearr dhá phíosa cárta, thart
ar 65cm ar fhad agus 10cm
ar leithead.

2

Déan filleadh sa dá phíosa
cárta, thart ar aon trian den
65cm.

3

Téipeáil an dá phíosa cárta
le chéile chun píosa amháin
níos faide a dhéanamh. Gearr
isteach sa chuid fillte den
chárta, agus bain dronuilleoga
beaga as.

4

Tiocfaidh an píosa fada cárta
seo le chéile i gciorcal chun
bun an chaipín a dhéanamh.
Tomhais cé chomh mór
agus a chaithfidh an caipín a
bheith ar do cheann féin, agus
téipeáil na foircinn le chéile.

5

Gearr cearnóg de chárta le
haghaidh barr do chaipín
(thart ar 24cm x 24cm). Cuir
bun do chaipín ar chearnóg
an chárta agus téipeáil síos
na dronuilleoga fillte.

6

Déan poll beag i lár na
cearnóige. Gearr trí phíosa
téide, 30cm ar fhad. Ceangail
deireadh na dtrí théad le
chéile le snaidhm mhór. Sáigh
an chuid eile tríd an bpoll
beag i lár do chaipín. Trilsigh
na téada le chéile agus cuir
snaidhm sa deireadh chun
bobailín a dhéanamh.
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Tá an caipín bunúsach déanta
agat anois. B’fhéidir gur
mhaith leis an rang a gcaipíní a
phearsantú le línte focal
nó síniú daltaí eile.
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GNÍOMHAÍOCHT 2

Óráid Scoir a Scríobh
In What Did I Miss? (Cad a Chaill Mé?) scríobhann Kyla óráid scoir do na páistí a bhíodh
sa rang léi.
Sa ghníomhaíocht seo scríobhfaidh na daltaí óráid scoir dá rang ina ngrúpaí beaga.

1

Pléigh óráidí leis an rang. Cad is gá chun óráid mhaith a thabhairt?
(É a bheith soiléir, oiriúnach don lucht éisteachta, aire don teanga
choirp, labhairt go mall).

2

Roinn an rang ina ghrúpaí de 3-4 dalta. Inis dóibh go mbeidh óráid
scoir á scríobh acu don rang. Is cuma mura mbeidh an rang seo ag
fágáil na bunscoile i mbliana – is féidir leo óráid a scríobh faoi Rang
a 5 srl. a fhágáil.

3

Tabhair an t-am dóibh a gcuid smaointe go léir a bhreacadh síos.
Ansin, is féidir leo an píosa a leagan amach.
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GNÍOMHAÍOCHT 2 (AR LEAN)

Óráid Scoir a Scríobh

4

Iarr ar an ngrúpa an óráid a chleachtadh – d’fhéadfaidís duine
amháin a roghnú leis an óráid a thabhairt, nó cuid den óráid a
thabhairt do dhaoine éagsúla nó do gach duine.

5

Scríobh ‘Rang 2021’ ar an gclár agus eagraigh searmanas scoir
don rang. Úsáid do chaipíní scoir ó Ghníomhaíocht 1 agus iarr ar na
grúpaí a n-óráidí a léamh amach don rang.

Nóta:
D’fhéadfá an ghníomhaíocht seo a dhéanamh in aon lá amháin, nó in
imeacht roinnt laethanta.

Tá eilimintí de churaclam an OSPS agus an Bhéarla araon do Ranganna a 5 agus a 6 sa ghníomhaíocht seo. Gheofar na snáitheanna agus na snáithaonaid seo a
leanas sa churaclam OSPS do Ranganna a 5 & 6.
Snáithe OSPS

Snáithaonad

Cur síos ar an Aonad

Mé Féin agus Daoine Eile

Mo Chairde agus Daoine Eile

Scrúdaigh tábhacht an chairdis agus chaidrimh le daoine eile agus tuig gur cuid de phróiseas nádúrtha an
fháis é cairde nua a dhéanamh agus cairde a athrú

Caidreamh le daoine eile

I mbun cumarsáide

Éist go gníomhach le daoine eile agus léirigh meas ar a bhfuil le rá acu

Mé Féin agus an Saol Mór

Ag maireachtáil i bpobal áitiúil

Scrúdaigh coincheap an ranga nó na scoile mar phobal
Cleacht bealaí chun oibriú le chéile agus chun mothú muintearais a fhorbairt

Gheofar na snáitheanna agus na snáithaonaid seo a leanas sa churaclam Béarla do Ranganna a 5 agus a 6.
Snáithe an Bhéarla

Snáithaonad

Cur síos ar an Aonad

Glacacht i leith teanga

Teanga ó bhéal

Smaoinigh ar a thábhachtaí atá gothaí an choirp agus na haghaidhe, labhairt amach ard go leor agus focail a
fhuaimniú go soiléir agus tú ag caint le daoine eile

Ag scríobh

Faigh taithí ar dhúshláin scríbhneorieachta atá spéisiúil agus a bhaineann le hábhar

Teanga ó bhéal

Féach ar conas is féidir struchtúr na habairte agus struchtúr na teanga a úsáid chun smaointe casta a chur
in iúl

Ag scríobh

Bí páirteach i ngníomhaíochtaí scríbhneoireachta i gcomhar le daoine eile

Teanga ó bhéal

Pléigh a bhfuil ar eolas cheana féin mar bhonn le tuiscint níos oibiachtúla a fháil ar thopaic nó ar choincheap

Ag scríobh

Bíodh cuspóir ar leith agus lucht léite ar leith i gceist agat agus tú ag scríobh

Ó bhéal

Pléigh údair imní páistí eile

Ag scríobh

Déan anailís i scríbhinn ar conas a chuaigh eispéiris phearsanta i gcion ar an dalta

Inniúlacht agus muinín in úsáid na teanga.

Cumas cognaíoch a fhorbairt tríd an teanga.

Forbairt mhothúchánach & shamhlaíoch tríd
an teanga
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GNÍOMHAÍOCHT 3:

Nóiméad Aireachais
Tá dhá chleachtadh aireachais sa ghníomhaíocht seo, a d’oirfeadh don seomra ranga.
Sa chéad chleachtadh, ‘Súile Dúnta’, dúnann na leanaí a gcuid súl. Tugann siad aird ar
céard go díreach a mhothaíonn siad agus a chloiseann siad timpeall orthu. Is teicníc
aireachais é an dara cleachtadh, ‘Seacláid The’, a úsáideann Kyla in What Did I Miss? (Cad
a Chaill Mé?)
Nóiméad Aireachais – Súile Dúnta

1

Cuir tús le plé sa rang faoi aireachas agus cad a chiallaíonn
sé a bheith aireach (aird a thabhairt ar an nóiméad seo ...
gan aon bhreithiúnas… cabhraíonn sé linn déileáil le strus
agus le mothúcháin láidre srl.).

2

Inis don rang go ndéanfaidh sibh cleachtadh aireachais ar
feadh nóiméid.
• Iarr ar an rang a gcuid súl a dhúnadh agus suí go
compordach sa chathaoir.
• Iarr orthu díriú ar a gcosa ar feadh 10 soicind. Bog suas
na cosa go dtí na glúine, agus suas níos faide go dtí go
sroicheann siad an cloigeann.
• Ceisteanna le cur: Conas a mhothaíonn an chuid seo de
mo chorp? An bhfuil sí fuar nó te? An bhfuil sí teann nó
scaoilte? An bhfuil sí ar an urlár/in aghaidh na deasca?
Nó an bhfuil éadaí uirthi? Conas a bhraitheann sé sin?
• Ansin, iarr ar na daltaí aird a thabhairt ar chúig rud atá le
cloisteáil acu taobh istigh den seomra ranga. Ansin iarr
orthu aird a thabhairt ar chúig fhuaim atá le cloisteáil
acu lasmuigh den seomra ranga.
• Iarr ar an ngrúpa a gcuid súl a oscailt ag an deireadh.
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GNÍOMHAÍOCHT 3 (AR LEAN)

Nóiméad Aireachais – Seacláid The

1

Cuir tús le plé ranga faoi théama an aireachais in What
Did I Miss? (Cad a Chaill Mé?) An dóigh le Kyla go bhfuil
tábhacht leis an aireachas? Cén teicníc a úsáideann sí?

2

Inis don rang go bhfuil tú chun teicníc aireachais Kyla a
úsáid:
• Dún do shúile.
• Fill do lámha i gcruth cupáin.
• Samhlaigh go bhfuil seacláid the i do lámha agat.
• Mothaigh an teas ón gcupán.
• Faigh boladh na seacláide, análaigh isteach é trí do shrón.
• Séid uait an gal the.
• Tóg súimín mór de.
• Braith an teas i do bhéal, agus é ag dul síos do scornach
agus isteach i do bholg.
• Oscail do shúile.

3

Iarr ar na daltaí an bhfuil aon chleachtadh aireachais eile acu
ar mhaith leo a thaispeáint don rang. Ach aird a thabhairt
ar an saol timpeall ort, is féidir leis cabhrú leat filleadh ar an
nóiméad seo. Mol do dhaltaí na cleachtaí seo a dhéanamh
sa bhaile agus féachaint ar chabhraigh siad leo i gcásanna
éagsúla.

Gheofar na snáitheanna agus na snáithaonaid seo a leanas sa churaclam OSPS do Ranganna a 5 & 6.
Snáithe OSPS

Snáithaonad

Cur síos ar an Aonad

Mé Féin

Ag Fás agus ag Athrú: Braistintí agus
Mothúcháin

Sealbhaigh an cumas agus an mhuinín chun réimse mothúchán a aithint agus a phlé, go háirithe iad
siúd atá deacair a chur in iúl
Pléigh agus déan cleachtadh ar conas mothúcháin éagsúla a chur in iúl ar shlí oiriúnach
Faigh tuiscint ar conas a chabhraíonn ár gcuid mothúchán linn tuiscint a fháil orainn féin
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GNÍOMHAÍOCHT 4

Tablónna

Sa ghníomhaíocht seo, cruthaíonn na daltaí tablónna nó pictiúir reoite de na nóiméid ab
fhearr leo as What Did I Miss? (Cad a Chaill Mé?)

1

Roinn an rang ina mbeirteanna.

2

Iarr ort smaoineamh ar an nóiméad ab fhearr leo in What Did I
Miss? (Cad a Chaill Mé?)

3

Iarr orthu an nóiméad seo a athchruthú i bpictiúr reoite.

4

Iarr ar an gcéad ghrúpa an tabló a thaispeáint don rang. Tabhair
an t-am don rang féachaint ar an íomhá.

5

Iarr ar an ngrúpa a dtuairim a thabhairt ar a bhfuil le feiceáil acu.
Cé hiad na carachtair, dar leo? An cuimhin leo an nóiméad seo sa
dráma? Fiafraigh díobh conas a mhothódh na carachtair ag an
nóiméad seo agus cad iad na smaointe a bheadh acu.

6

Iarr ar an mbeirt sa tabló an nóiméad atá roghnaithe acu a mhíniú
don ghrúpa agus an fáth ar roghnaigh siad é.

7

Déan é seo le gach beirt.

Gheofar na snáitheanna agus na snáithaonaid seo a leanas sa Churaclam Drámaíochta do Ranganna a 5 & 6.
Snáithe Drámaíochta

Snáithaonaid

Cur síos ar an Aonad

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

Machnamh ar an drámaíocht

Leis an léargas a fhaigheann na páistí trí bheith i
gcarachtar, smaoinigh ar shaol na ndaoine seo agus
rudaí eile a d’fhéadfadh tarlú dóibh agus do dhaoine eile

Comhoibriú agus cumarsáid chun drámaíocht á déanamh

An cumas a fhorbairt, lasmuigh den ról, chun comhoibriú
agus cumarsáid a dhéanamh le daoine eile mar chabhair
chun an dráma a mhúnlú
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GNÍOMHAÍOCHT 5

Diancheistiú

Sa chleachtadh seo, glacann daltaí ‘ról’ mar charachtar as What Did I Miss? (Cad a Chaill Mé?)

1

Iarr ar an rang cé a bheadh sásta ról sa dráma a ghlacadh.

2

Iarr ar an duine sin suí os comhair an ranga.

3

Mínigh go mbeidh an duine seo i gcarachtar Kyla. Cuirfidh
an rang ceisteanna ar Kyla agus freagróidh an dalta seo iad
i gcarachtar. Iarr ar na daltaí ceisteanna nua a chumadh
chun cur leis an méid is cuimhin leo ón dráma. (An bhfuil tú
uaigneach tar éis do chairde ó rang a sé? Conas atá an scoil
nua? An réitíonn tú le do Mhamó? Cén fáth ar maith leat
damhsa? An bhfuil aon chaitheamh aimsire eile agat?

4

Iarr dalta eile a ghlacfadh ról. Freagróidh an duine seo mar
Gemma.

5

Ina dhiaidh seo, d’fhéadfaí duine éigin eile a roghnú mar
Mhamó agus duine eile mar sheanchara le Kyla.

6

Beidh fáilte roimh gach aon fhreagra! Mol do na daltaí
smaoineamh ar shaol na gcarachtar seo lasmuigh den
dráma.

Gheofar na snáitheanna agus na snáithaonaid seo a leanas sa churaclam Béarla do Ranganna a 5 agus a 6.
Snáithe Drámaíochta

Snáithaonaid

Cur síos ar an Aonad

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

Drámaíocht a thaiscéaladh agus a dhéanamh

Téigh isteach i gcomhthéacs an dráma, go cuí agus go
héasca, is cuma an bhfuil lucht féachana ann nó nach
bhfuil

Machnamh ar an drámaíocht

Foghlaim, tríd an drámaíocht, an gaol idir scéal, téama
agus taithí saoil

Comhoibriú agus cumarsáid chun drámaíocht á déanamh

Foghlaim, trí bheith i ról, conas comhoibriú agus
cumarsáid a dhéanamh le daoine eile chun an dráma a
mhúnlú

Paca Gníomhaíochta a chruthaigh Mollie Molumby
Grianghraf Clúdaigh le Ste Murray
Bheimis an-sásta aiseolas, pictiúir nó taifeadtaí a fháil a
rinne páistí i do rang.
The Ark
11A Sráid Eustace
Barra an Teampaill
Baile Átha Cliath 2.
nó seol i ríomhphost iad chuig TheArkDublin@gmail.com
Lean orainn @TheArkDublin

