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Fáilte ar ais!

Ar Ais
Le Chéile
Arís

Tá lúcháir orainn uilig go bhfuil achan duine anois
ar ais ar scoil!
Tharla go leor athruithe sa saol s’againn le tamall
beag anuas. Bhí orainn uilig níos mó ama a
chaitheamh sa bhaile. Rinne muid seo le gach duine a
choinneáil sábháilte. Agus muid sa bhaile,
d’fhoghlaim muid rudaí nua agus scileanna nua.

Na hAmanna BHÁÚ s’agam
Is é atá i gceist le hAmanna ‘BHÁÚ’ ná rudaí a bhfuil
muid bródúil astu. B’fhéidir gur rud beag a bheadh ann,
nó rud mór, nó rud a bhí tú ag iarraidh a thriail le tamall.
An ndearna tusa rud a bhfuil tú iontach bródúil as agus
tú sa bhaile? Scríobh síos na hAmanna ‘BHÁÚ’ s’agat sna
réaltaí thíos.
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Cuideoidh an leabhrán seo leat socrú
isteach sa scoil arís agus freagróidh sé cuid
de na ceisteanna a bheadh agat. Cuirfidh
sé i gcuimhne
dúinn
fosta seo
na dóigheanna
Cuideoidh an
leabhrán
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sábháilte
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chosaint.
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na dóigheanna a dtig leat féin fanacht
sábháilte agus daoine eile a chosaint.
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é
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sábháilte agus daoine eile a chosaint.
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Sláinte Poiblí

An Ghníomhaireacht
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Filleadh ar scoil
‘Ciorcal smachta’
Rudaí atá as mo
smacht

Rudaí faoi mo smacht

Mura
n-éisteann
daoine eile
liom

Rudaí a deir
daoine eile

Na lámha Mé a bheith
Cuidiú
a ní
cineálta
a iarraidh

An dóigh
a mothaíonn
daoine eile

Teacht le chéile,
fanacht scartha

An dóigh
a mbíonn daoine
eile ag súgradh
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Smaointe
daoine eile

An aimsir

Táimid uilig
ar ais ar scoil

Ar Ais
Le Chéile
Arís

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.

Tá mé ag dúil le…

3 rud a thaitin liom agus
mé sa bhaile…
1.
2.
Rud úr a d’fhoghlaim mé
sa bhaile…

3.

Cúpla fíric spraíúil
de mo chuid…
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Rud faoin mhúinteoir s’agam
a chronaigh mé…

Le cúpla mí anuas, agus an scoil
druidte, chaith muid uilig níos mó
ama ná mar is gnách sa bhaile.

Ar Ais
Le Chéile
Arís

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…

…smaoineamh ar
rud deas a rinne
tú leis an duine sin
agus tú sa bhaile.

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

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

…amharc ar
ghrianghraf de
dhuine atá
speisialta duit.
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…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.

Glac 5
chéim i dtreo na folláine

Bí Aclaí

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.

Bí i dTeagmháil

Tabhair Aird

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.

Lean den
Fhoghlaim
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
bhímid ag foghlaim rudaí nua,
agus bainimid sult as!
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Bíodh spraoi agat le cairde,
labhair le do theaghlach,
cuidigh sa bhaile. Labhair
faoi do chuid mothúchán.
Nuair a bhíonn teagmháil
agat le daoine eile i do shaol,
mothaíonn tú go bhfuil grá ag
daoine duit.

Bí Fial

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…cineálta
Bí cineálta ar scoil.
Thiocfadh leat…
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Éist

Déan sealaíocht

Lig do dhaoine
eile an chéad
rogha nó seal a
bheith acu

Cuidigh le cara
leis an obair
s’aige nó s’aici

Déan
miongháire

Lig do dhuine
dul chun
tosaigh ort sa
scuaine

Iarr ar dhuine
atá leis nó léi
féin bheith ag
súgradh leat

Cén dóigh a raibh
tusa cineálta?
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Bí…aclaí

Ar Ais
Le Chéile
Arís

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
Cua
bhaile – bí aclaí!
‘acla rdaigh
íoch
Cén bealach is fearr leat fanacht
Yout t’ ar
gníomhach agus tú sa bhaile?
ube
Thiocfadh leat aclaíocht a dhéanamh taobh istigh!
Bain triail as…

Damhsa
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Léim

Ióga

Amharc ar fhíseán
aclaíochta ar Youtube

Bí…sona
Sa Bhaile

Ar Ais
Le Chéile
Arís

Imir cluichí a
mbainfidh daoine
eile sult astu fosta

Déan damhsa
agus bí amaideach

Léim
sna slodáin!
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Caith am le do
theaghlach

S ona
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Bí ag súgradh
le do pheata

Cad iad na rudaí a dhéanann sona thú
agus a chuireann áthas ort sa bhaile?

Bí…sona
Ar Scoil

Ar Ais
Le Chéile
Arís
Roinn rudaí
greannmhara a
chonaic nó
a chuala tú

Abair scéal grinn
le cara leat
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Smaoinigh ar
rudaí sona!
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Cuir spion maith
ar chairde má
chronaíonn siad
an baile

S ona
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Bí ag gáire!

Cad iad na rudaí a chuireann áthas ort
agus tú ar scoil?

Bí…
tuisceanach

Ar Ais
Le Chéile
Arís

Tabhair aird ar do chairde sa
rang agus ar scoil.
Cad é mar atá siad?
Cuir ceist –
An ndearna
tú rud ar bith
a thaitin leat
inniu?

Cuir ceist –
Cad é mar atá
tú inniu?

Tabhair rud
éigin difriúil faoi
deara faoi do
chairde

Labhair leo faoi
na hamanna
‘BHÁÚ’ s’acu
nuair a bhí siad
sa bhaile

Seans go mbeadh daoine fásta
rud beag buartha faoi dhul ar ais
ar scoil fosta.
Thiocfadh leat na ceisteanna
céanna a chur orthu.
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Tá mothúcháin ag

g ac h d ui ne !

Bí…
cuidiúil

Ar Ais
Le Chéile
Arís

Dóigheanna a dtig linn bheith
cuidiúil agus muid sa bhaile

Déan na
soithí

Cóirigh do
leaba

Cuidigh leis
an ghlanadh
suas

Caith am le do
theaghlach

Cuidigh sa
ghairdín

Gabh ar
shiúlóid le do
mhadadh

Cad iad na dóigheanna a dtig linn
bheith cuidiúil ar scoil?
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Bí…cróga

Ar Ais
Le Chéile
Arís

Bíonn ort bheith cróga nuair a bhíonn dúshlán le
sárú nó nuair a bhíonn ort triail a bhaint as rud nua.
In amanna, bímid buartha nó bíonn eagla orainn
faoin dúshlán nó faoin rud nua ach, ag deireadh an
lae – ní thig linn ach ár ndícheall a dhéanamh! Agus,
tá sé maith go leor cuidiú a iarraidh.

An ndearna
mé rud mar
seo roimhe?

Ní thig
liom seo a
dhéanamh…
GO FÓILL!

Déanaimid uilig meancóga
ó am go chéile ach tá sé
sin maith go leor, cuidíonn
meancóga linn fás agus
foghlaim a dhéanamh.
Bí cineálta duit féin má
dhéanann tú meancóg.
Ná bíodh eagla ort cuidiú
a iarraidh ar scoil nó sa
bhaile. Smaoinigh ar chuid
de na daoine a bheadh
ábalta cuidiú leat.

Cé a bheadh
ábalta cuidiú
liom?

Nuair a bhíonn dúshlán romhat, bí muiníneach
agus bí cróga. Lean na céimeanna seo…
Tabhair am
duit féin le
cleachtadh
agus le feabhsú
a dhéanamh
Smaoinigh ar
na dóigheanna
a dtig leat
an dúshlán a
shárú
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Ná héirigh as –
éireoidh leat
sa deireadh

Iarr cuidiú
nó comhairle

Creid ionat
féin,
thig leat é a
dhéanamh!

Ciall
cheannaithe
an chiall is
fearr!

Bí…dearfach
Is mise mé féin agus
is maith liom sin!

Ar Ais
Le Chéile
Arís

Tá grá ag
daoine dom!
Tá mé
cróga!

Is leor mé!

Creidim
ionam féin!

Thig liom
mo dhícheall
a dhéanamh
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Thig liom
roghanna
maithe a
dhéanamh

Tá mé
ag dúil le…

Líon an próca le cuid de na rudaí iontacha a
dhéanfaidh tú le do theaghlach nó do chairde
nuair a bheidh an dianghlasáil thart
idh
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Rach
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Gach uair a
smaoiníonn
tú ar rud nua,
cuir isteach sa
phróca
é!

Smaointe sláinte
agus folláine

Seo roinnt leideanna le cuidiú leat cúram a dhéanamh
de do shláinte agus d’fholláine. Tá sé tábhachtach rud
beag ama a dhéanamh duit féin le rudaí a dhéanamh
a chuireann ar do shuaimhneas thú.
Grán
Rósta

Amharc ar
scannán

HÁ
HÁ!

Smaoinigh
ar áit shona
Léigh
leabhar

Déan gáire
Déan súgradh
le do pheata

Déan
miongháire

Labhair faoi
do chuid
mothúchán
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Éist le ceol

Déan siúlóid

Déan
aclaíocht

Déan rud a
thaitníonn
leat

Cén dóigh
ar fearr leatsa
do scíth
a ligean?

Dialann
an Lae

Inniu an…
An smaoineamh sona
atá agam inniu ná…
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Inniu, thaitin sé liom bheith ag
foghlaim faoi…

S ona

Bhí mé cuidiúil
inniu nuair a…

Rud a chuir áthas
orm inniu ná…

Bhí mé cineálta
inniu nuair a…

!
Ú
BHTáÁmé s…
il a

ú
bród
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Smaointe
sona

Ar Ais
Le Chéile
Arís

Ag deireadh an lae scoile,
smaoinigh ar rud a chuir áthas ort…
Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine
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