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Cuideoidh an leabhrán seo leat socrú 
ar ais isteach sa scoil agus freagróidh 
sé cuid de na ceisteanna a bheadh 
agat. Cuirfidh sé i gcuimhne duit fosta 
na dóigheanna a dtig leat féin fanacht 
sábháilte agus daoine eile a chosaint.

Caithfidh muid cuimhneamh:
Agus tú ag casachtach nó 
ag sraothartach:

Ceap é 
i gciarsúr

Cuir sa 
bhruscar 

é

Maraigh é!
Glan na lámha le 
gallúnach agus 

uisce nó 
díghalrán lámh

Le chéile 

linn…
Beidh linn!

Tabhair 

aire…
Fan slán!

Ba cheart duit na lámha a ní le gallúnach & uisce nó díghalrán lámh:

i ndiaidh 
am sosa 

agus 
spóirt

roimh bhia 
a ullmhú 

agus a ithe

i ndiaidh 
duit an scoil 

a bhaint 
amach

i ndiaidh 
duit dul 
chuig an 
leithreas

roimh duit 
an teach a 

fhágáil

An Ghníomhaireacht 
Sláinte Poiblí



Fáilte 
Ar Ais!
Táimid uilig iontach sásta sibh a fheiceáil ar ais ar scoil!

D’athraigh roinnt rudaí sa saol ar na mallaibh. Bhí ar na scoileanna druidim 
agus bhí orainn fanacht sa bhaile. Rinne muid seo le gach duine a choinneáil 
sábháilte. Bhí muid ag foghlaim rudaí nua agus scileanna nua agus muid sa 
bhaile.

An dtig leat smaoineamh ar 2 rud a thaitin leat nó ar scil nua a 
d’fhoghlaim tú agus tú sa bhaile?



Filleadh ar Scoil –
‘Mo Chiorcal Smachta’

Rudaí atá as mo 
smacht

Mura 
n-éisteann 
daoine eile 

liom

An dóigh 
a mothaíonn 
daoine eile

Smaointe 
daoine eile

Rudaí a deir 
daoine eile

Na lámha 
a ní

Mé a bheith 
cineálta

Teacht le chéile,
fanacht scartha

Cuidiú 
a iarraidh

An aimsirAn dóigh 
a mbíonn daoine 
eile ag súgradh

Rudaí faoi mo smacht



Teacht ar 
ais ar scoil…

Beidh mothúcháin dhifriúla ag gach duine faoi theacht ar ais ar scoil.

Cad é mar a mhothaíonn tusa faoi bheith ar ais 
ar scoil? Ciorclaigh an aghaidh chuí.

3 rud ba mhaith liom a rá leat…

An rud ab fhearr liom agus mé 
sa bhaile ná…

Rud a bhí deacair dom agus mé 
sa bhaile ná…

3 cheist ba mhaith liom 
a chur ort…

3 rud a bhfuil mé ag dúil leo…

1.

2.

3.

1.

2.

3.



…smaoineamh ar 
rud deas a rinne 
tú le duine agus tú 
sa bhaile.

…rud éigin a rinne 
tú go maith inniu 
a roinnt leis na 
daoine sa bhaile.

…agus leis an 
duine eile croí a 
tharraingt ar 
chaol do láimhe 
agus é a bhrú 
nuair a chronaíonn 
tú an duine. 

…amharc ar 
ghrianghraf de 
dhuine atá 
speisialta duit.

…pictiúr a 
tharraingt de 
dhaoine nó d’áit 
atá tábhachtach 
duit.

…bosca cuimhní a 
dhéanamh de na 
rudaí maithe uilig 
a tharla nuair a 
bhí tú sa bhaile.

Le cúpla mí anuas, agus an scoil 
druidte, chaith muid uilig níos mó 
ama ná mar is gnách sa bhaile.
 
Anois agus muid ar ais ar scoil, seans 
go gcronaíonn tú na daoine sa bhaile. 
Má tá tú ag cronú duine ar bith sa 
bhaile, thiocfadh leat…



55GlacGlac
chéim i dtreo na folláine

Bí i dTeagmháil

Bí Aclaí

Tabhair Aird

Lean den Fhoghlaim

Bí Fial

Bíodh spraoi agat le cairde, labhair le do theaghlach, 
cuidigh sa bhaile. Labhair faoi do chuid mothúchán. Nuair 
a bhíonn teagmhálacha le daoine eile agat i do shaol, 
mothaíonn tú go bhfuil grá ag daoine duit.

Bí gníomhach. Bí ag imirt. Bí mar chuid d’fhoireann. Bí ag 
siúl, ag rothaíocht, ag rith. Nuair a bhíonn tú gníomhach, 
bíonn tú aclaí agus mothaíonn tú go maith.

Amharc agus éist le gach rud atá ag dul ar aghaidh thart 
timpeall ort – athrú na séasúr, feithidí, éin, bláthanna agus 
tuartha ceatha. Tabhair aird ar do chuid mothúchán.

Bí ag léamh ar mhaithe le spraoi, foghlaim an dóigh le rud 
úr a dhéanamh, déan do dhícheall. Leag síos dúshlán duit 
féin, rud sultmhar. Bímid bródúil nuair a fhoghlaimímid rud 
nua, agus bainimid sult as!

Déan rud deas do chara nó duine sa teaghlach. Bí ag 
roinnt. Déan gáire. Bí fial leat féin – déan súgradh, bí 
cruthaitheach, úsáid do shamhlaíocht, tarraing, déan 
péinteáil, déan damhsa, bí ag brionglóideach. Nuair a 
bhímid fial linn féin nó le daoine eile, cuireann sé áthas 
orainn.



Bí 
i dTeagmháil

Teacht le chéile
Fanacht scartha

Tá sé ar dóigh ár gcuid cairde scoile agus múinteoirí a 
fheiceáil arís. Caithfidh muid cuimhneamh, áfach, ar an 
scaradh sóisialta le gach duine a choinneáil sábháilte. 
Mar sin, in áit teacht róchóngarach dá chéile, thig linn…

Lámh a chroitheadh Ordóg in airde Miongháire a dhéanamh

‘Dia duit!’ a rá

An dtig leat teacht 
aníos le smaointe ar 

bith eile?

Caithfidh muid timpeallacht 
a chruthú ar scoil ina 

ndéanann gach duine a 
chuid féin le daoine eile a 

choinneáil sábháilte.
Ar scáth a chéile 
a mhaireann na 

daoine!

Bí i dTeagmháil



Agus muid ar ais ar scoil, 

tá sé tábhachtach go 

mbeadh muid cineálta 

le gach duine sa rang. 

Caithfidh muid éisteacht, 

lámha cineálta a bheith 

againn, focail chineálta 

a úsáid agus a bheith ag 

roinnt!

Tá sé go 
hiontach tú a 

fheiceáil!

Cén sórt rudaí sultmhara a thig linn a 
dhéanamh lenár gcairde anois agus muid 

ar ais ar scoil? 
Scríobh nó tarraing do chuid smaointe.

Bí 
i dTeagmháil



Bí 
Aclaí!

Seans maith nach mbeidh rudaí go díreach mar an 
gcéanna sa chlós scoile anois agus tú ar ais ar scoil. 
Labhróidh na daoine fásta leat faoi seo agus faoi 
na cineálacha cluichí a thig leat a imirt.

Cé go bhfuil muid ag teacht ar ais le chéile, ní thig 
linn dearmad a dhéanamh den scaradh sóisialta.

An dtig leatsa smaoineamh ar 
chluichí le himirt?

Cuimhnigh ar an aclaíocht agus tú sa 
bhaile – bí aclaí!

Cén bealach is fearr leat fanacht 
gníomhach agus tú sa bhaile?



Ní hamháin go bhfuil na gníomhaíochtaí fisiceacha 
maith don chorp, tá siad maith don intinn fosta.

Tá sé tábhachtach go gcuimhnímid bia folláin a 
ithe chomh maith. Ith torthaí agus glasraí gach lá – 
ar a laghad 5 cinn!

Ciorclaigh an bia sláintiúil.

Bí 
Aclaí!



Úsáidtear 85% 

d’oráistí an domhain 

le sú oráiste a 

dhéanamh!

Tá an oiread sin cineálacha 

difriúla úll ann go 
dtógfadh sé 27 bliain ort 

ceann de gach uile chineál 

a ithe agus tú ag ithe úll 

sa lá!

e k b z e o l í s
u t h w s n n a i
p x s n j g b h l
d i s i e y c b í
y f o ú á l x o n
c o l r i r h í e
b l u a r o o c x
l b m s y a l d m
p s n z g x i u h
p a b a n a n a n
u x p n z e q h h

banana
cíobhaí
oráiste
piorra
silín
smailc
úll

An dtig leat na focail seo a aimsiú 
san fhocal-chuardach?

Tá níos mó vitimín C in 8 sú talún ná mar atá in 1 oráiste! Coinníonn siad ár gcnámha agus ár gcraiceann sláintiúil.

Bí 
Aclaí!



Tabhair 
Aird!

An Dá Phearóid
Is éin ghalánta iad pearóidí. Tá siad dathannach agus iontach 
glórach. Níl sé furasta neamhaird a thabhairt orthu. Samhlaigh go 
bhfuil dhá phearóid mhóra againn agus 1 mhála amháin síolta éin.

Éist le Pearóid 1. Tabhair neart bia di agus lig di rudaí deasa a rá fút féin 
agus faoi dhaoine eile. Bíonn sin de dhíth orainn uilig.

Ná tabhair an oiread sin bia do Phearóid 2. Tá sí go fóill de dhíth orainn 
lena chur i gcuimhne dúinn go ndéanaimid meancóga ó am go ham agus 

nach bhfuil duine ar bith foirfe. Ach, ná lig di a oiread sin cainte a dhéanamh. 

Tabhair aird ar cé acu Pearóid is mó a mbíonn tú ag éisteacht léi. 
Ceap an smaoineamh agus socraigh cé acu a chuidíonn sé nó nach gcuidíonn sé leat. 

Coinnigh na Pearóidí s’agat faoi smacht!

Gach uair a shiúlann duine thart léi, 
deir Pearóid 1 rudaí amhail…

Deir Pearóid 2 rudaí amhail…

Tá tú ag obair 

go han-mhaith! Rinne tú prácás 

ceart de sin, 

nach ndearna?

Bhí sé ar dóigh nuair a d’oibrigh 
tú sin amach!

GRMMA 
as an 
chuidiú!

Ní maith 
liom do 
phictiúr!

Tá an dá phearóid seo againn uilig inár gcloigeann. 
Insíonn ceann amháin duit na rudaí maithe uilig fút 
féin. Insíonn an ceann eile na rudaí nach maith leat 

fút féin. In amanna, insíonn siad an fhírinne. 
In amanna eile, ní insíonn. 

In amanna, bíonn sé doiligh a rá.



Tabhair 
Aird!

An dtig leat smaoineamh ar 5 daoine 
a bheidh ábalta cuidiú leat?

Anois agus muid ar ais ar scoil, seans go mbeadh muid 
rud beag brónach nó buartha faoi rud éigin. Tá sé sin 
maith go leor! Mothaíonn gach duine mar seo ó am go 
ham. Cuimhnigh gur fearr éisteacht le Pearóid 1 níos 
minice ná Pearóid 2. Is áit shábháilte í an scoil dúinn 
uilig agus tá cuid mhór daoine anseo a thabharfaidh 
aire duit.

Tá cuid mhór daoine sa scoil a bheidh ábalta cuidiú 
leat. Ní bheidh a fhios acu, áfach, go bhfuil cuidiú de 
dhíth mura n-iarrann tú é. Tá sé maith go leor cuidiú a 
iarraidh. Bíonn cuidiú de dhíth ar gach duine ó am go 
chéile. Sin mar a bhímid ag foghlaim.



Tabhair 
Aird!

Tabhair aird ar do chairde 
sa rang agus ar scoil.
Cad é mar atá siad?

Cuir ceist – 
Cad é mar atá 
ag éirí leat 
inniu?

Tabhair rud 
éigin faoi deara 
fúthu…bearradh 
gruaige nua?

Labhair leo 
faoi na rudaí 
sultmhara a 
dhéanann siad 
sa bhaile.

Cuir ceist – 
Cad é mar atá 
tú inniu?

Seans go mbeadh daoine fásta 
rud beag buartha faoi dhul ar ais 

ar scoil fosta.

Thiocfadh leat na ceisteanna 
céanna a chur orthu.



Lean den Fhoghlaim!
Bímid bródúil asainn féin nuair a fhoghlaimímid rudaí 
nua. Ní hamháin sin, is rud sultmhar é. Is rud maith é 
nuair a fhoghlaimímid an dóigh le rud úr a dhéanamh.

Seo thíos cúpla smaoineamh i dtaca le rudaí nua a 
thig leat a thriail.

focal nua de chuid 
teanga eile a 

fhoghlaim gach lá cuairt a thabhairt 
ar áit nua

focalchuardach 
a dhéanamh

foghlaim an dóigh le 
gléas ceoil a sheinm

cuairt a thabhairt ar iarsmalann

scéal nó amhrán a 
scríobh

fíricí a aimsiú faoi 
ainmhí nó feithid

oideas nua a thriail

Dathanna



Lean den Fhoghlaim!
Leag síos dúshlán duit féin

Smaoinigh ar roinnt rudaí úra ba 
mhaith leat a fhoghlaim…

Cé acu 
a mbainfidh tú 

triail as 
ar dtús?

Déan do dhícheall…tá sé maith go leor 
meancóga a dhéanamh nó sin an dóigh 

a ndéanann gach duine foghlaim!



Bí Fial!

Bímis cineálta!

déan miongháire 
le daoine

úsáid focail 
chineálta

déan súgradh 
le chéile

bí cuidiúil

abair rud deas 
faoi dhuine

cuir ceisteanna

tarraing pictiúr 
do dhuine

bí dea-mhúinte éist

Ciorclaigh na rudaí cineálta uilig a mbainfidh tú      
triail astu an tseachtain seo.

GO RAIBH 
GO RAIBH 

MAITH AGAT!
MAITH AGAT!



Give!Give!
Give!
Give!
Give!

Give!Bí Fial!

Bí fial leat féin!
Tá sé tábhachtach go gcuirimid am ar leataobh dúinn féin le 

go dtig linn rudaí a dhéanamh a bhfuil dúil againn iontu. 

Seo thíos roinnt smaointe…

Déan súgradh 

Bí 
cruthaitheach

Nuair a bhímid fial linn féin nó le daoine eile, 
cuireann sé áthas orainn.

Déan damhsa

Bí ag 
brionglóideach!

Seo cúpla smaoineamh eile.
Seans go mbainfidh tú sult astu…



Smaointe
Sona

Ag deireadh an lae scoile, 
smaoinigh ar…

Rud a bhain 
gáire asam

Rud cineálta 
a rinne mé do 

dhuine eile

Rud cineálta 
a rinne duine 

eile domsa

Rud nua a 
d’fhoghlaim mé 

inniu



Rud a bhain 
gáire asam



Rud cineálta 
a rinne mé do 

dhuine eile



Rud cineálta 
a rinne duine 

eile domsa



Rud nua a 
d’fhoghlaim 

mé inniu


