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Naisc Churaclaim
Réimse curaclaim Ábhar Snáithe

Teanga bunscoile English Oral language

Reading

Writing

Gaeilge Teanga ó Bhéal 

Léitheoireacht 

Scríbhneoireacht

Matamaitic Sonraí Sonraí a aithint agus a léirmhíniú

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 

(OSIE)

Tíreolaíocht Timpeallachtaí an duine

Stair An pholaitíocht, an choimhlint agus an tsochaí

OSPS Mé féin agus daoine eile

Mé féin agus an domhan mór

Na hAmharcealaíona Líníocht Líníochtaí a dhéanamh



Uimhir Ainm na gníomhaíochta Modheolaíochtaí Sleamhnán

Spriocanna foghlama 4

1 Breathnú siar chun bogadh ar aghaidh Néal focal: Achoimre ar iris Ghradaim Chúnamh Éireann, ár 

nDomhan agus ar cheacht 1 & 2

5

2 Scéalta uathúla Ionchur, Scéalchlár,*** Ceisteanna agus Freagraí, agus plé 

ranga

6-11

3 Scéalaí Ionchur, físeán agus plé ranga 12-13

4 Gníomhaithe Spriocanna Domhanda Ionchur agus machnamh deireadh ceachta 14-15

I d’am féin… T-léine na Spriocanna Domhanda 16

Ábhar an cheachta

*** Tá an scéalchlár ar an aon ghníomhaíocht amháin ina bhféadfaí 

gur ghá ábhair a ullmhú, ag brath ar an rang – priontáil cóip de 

Shleamhnán 7 (teimpléad an scéalchláir) do gach dalta sa rang.



An focal ‘dídeanaí’ 

a mhíniú

Táimid ag foghlaim chun na rudaí seo a 
leanas a dhéanamh…

Scéalchlár a chruthú bunaithe ar 

íomhánna, téacs agus sonraí 

maidir le scéal agus taithí 

uathúil aon dídeanaí amháin

An obair a bhíonn ar siúl ag 

Cúnamh Éireann (i 

gcomhpháirtíocht le 

heagraíochtaí eile) chun tacú 

le dídeanaithe a cheangal leis 

na Spriocanna Domhanda 

ábhartha



Sleamhnán 1 de 1 | Breathnú siar chun bogadh ar aghaidh

Gníomhaíocht 1

Na Spriocanna Domhanda 

um Fhorbairt 

Inbhuanaithe

Cúnamh 

Éireann

comhpháirtíocht



Gníomhaíocht 2

Sleamhnán 1 de 6 | Scéalta uathúla

De réir UNHCR, gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh dídeanaithe, bhí 26 milliún dídeanaí ar 

domhan i measc daonra iomlán 7.7 billiún duine faoi deireadh 2019.

Mínigh, i d’fhocail féin, céard is brí le ‘dídeanaí’.
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Gníomhaíocht 2

Sleamhnán 3 de 6 | Scéalta uathúla

Is daoine iad dídeanaithe a raibh orthu imeacht óna dtír dhúchais chun éalú

ó chogadh, éagóir nó díobháil, nó ó thubaiste nádúrtha.

Tá Mamcy Karina, bean óg ón tSúdáin Theas, ar dhuine de na 26 mhilliún

dídeanaí ar domhan.

Cé go bhfuil níos mó dídeanaithe sa domhan inniu ná mar a bhí riamh

cheana, is duine uathúil é gach dídeanaí ag a bhfuil a scéal uathúil féin,

díreach cosúil leis na méarloirg uathúla atá againn go léir.

Shaothraigh teaghlaigh Mamcy barra agus bhí beithígh acu sa tSúdáin 

Theas. Bhris cogadh amach, áfach, agus bhí sé deacair bia a fhás. B’éigean 

d’athair Mamcy na beithígh a dhíol chun bia a cheannach.  Déanann cogaí 

díobháil don talamh, do bharra, bóithre, margaí bia, saoráidí stórála, agus 

monarchana ina dtáirgtear bia.  Bíonn an bhochtaineacht agus an t-ocras 

ina dtoradh ar chogaí freisin, agus tugann siad ar theaghlaigh 

feirmeoireachta amhail teaghlach Mamcy a n-áit chónaithe agus a dtalamh 

a fhágáil.  Thrasnaigh teaghlach Mamcy an teorainn le hUganda in aice 

láimhe, áit a bhfuil siad slán sábháilte.

Tá Mamcy, a tuismitheoirí, a beirt deirfiúracha, a cúigear deartháireacha,

agus a mac óg ina gcónaí anois i lonnaíocht dídeanaithe Bidibidi i

dtuaisceart Uganda.



Gníomhaíocht 2

Sleamhnán 4 de 6 | Scéalta uathúla
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Maenmar 1.1

An tSúdáin Theas 2.2

An Afganastáin 2.7

Veiniséala 3.7

An tSiria 6.6

Na 5 thír óna dtagann formhór na ndídeanaithe ar 
domhan

1. Cé as do Mamcy?

2. De réir na faisnéise sa 

bharrachairt, cé mhéad dídeanaí 

ar domhan arb as an tír sin iad ó 

dhúchais?

3. Dar leat, an bhfuil aon rud eile 

spéisiúil faoin mbarrachairt seo?



Gníomhaíocht 2

Sleamhnán 5 de 6 | Scéalta uathúla

1. Cén tír ina bhfuil cónaí ar Mamcy 

anois?

2. De réir na faisnéise sa 

bharrachairt, cé mhéad dídeanaí 

eile atá ina gcónaí sa tír sin?

3. Dar leat, an bhfuil aon rud eile 

spéisiúil faoin mbarrachairt seo?3.6
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An Ghearmáin 1.1

Uganda 1.4

An Phacastáin 1.4

An Cholóim 1.8

An Tuirc 3.6

Na 5 thír ina bhfuil formhór na ndídeanaithe 
ina gcónaí anois
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Gníomhaíocht 2

Ní feirmeoirí iad muintir Mamcy a thuilleadh. In éineacht

le go leor dídeanaithe eile a bhfuil cónaí orthu in Uganda,

bíonn siad ag brath anois ar an mbia a chuireann an Clár

Domhanda Bia de chuid na Náisiún Aontaithe ar fáil i

gcomhpháirtíocht le Cúnamh Éireann agus le

heagraíochtaí eile.

Is múinteoirí réamhscoile í Mamcy anois i lonnaíocht

Bidibidi do dhídeanaithe. Ba bhreá léi a bheith ina

hiriseoir agus, ar an gcúis sin, rinne sí cúrsa oiliúna

coicíse do Scéalaithe, agus d’fhoghlaim sí conas focail,

grianghraif agus físeáin a úsáid chun a scéal uathúil féin a

insint.
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Gníomhaíocht 3

Is breá liom scéalta a insint le go dtuigeann 
daoine céard atá ag tarlú anseo in Bidibidi 

[lonnaíocht do dhídeanaithe in Uganda] agus 
sa tSúdáin Theas toisc gur chuala siad uaimse 

é – Mamcy Karina.  

Ba mhaith liom go mbeadh aithne níos fearr 
ag daoine ormsa agus ar an gcaoi a bhfuil mé 

ag maireachtáil.



Gníomhaíocht 3

Sleamhnán 2 de 2 | Scéalaí



Gníomhaíocht 4

Sleamhnán 1 de 2 | Gníomhaithe Spriocanna Domhanda

Seo roinnt samplaí de shaothar le daltaí a fhoilseofar sa

chéad eagrán de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda!



An focal ‘dídeanaí’ a mhíniú

Sleamhnán 2 de 2 | Gníomhaithe Spriocanna Domhanda

An-mhaith ar fad!

Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!

Scéalchlár a chruthú bunaithe ar íomhánna, téacs agus 

sonraí maidir le scéal agus taithí uathúil aon dídeanaí 

amháin

An obair a bhíonn ar siúl ag Cúnamh Éireann (i

gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí eile) chun tacú le 

dídeanaithe a cheangal leis na Spriocanna Domhanda ábhartha

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a 

dhéanamh…

Gníomhaíocht 4
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I d’am féin…

Tá an t-léine gorm de Scéalaithe an Chláir 
Dhomhanda Bia ar Mamcy sa ghrianghraf seo.  

Dear t-léine Ghníomhaithe Spriocanna Domhanda 
do Mamcy bunaithe ar an Sprioc Dhomhanda don 
Fhorbairt Inbhuanaithe is tábhachtaí i do shaol féin, 
dar leat.


