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Plean Scoile Drámaíochta 
 
 

 Téideal 
Seo plean scoile le haghaidh an Dráma i nGaelscoil Thulach na n-Óg. I nGaelscoil Thulach na n-

óg, tá seacht múinteoirí ranga, príomhoide, múinteoir tacaíocht foghlamtha lánaimseartha, 

múinteoir tacaíocht foghlamtha roinnte (lonnaithe sa scoil náisiúnta i gCill Bhríde) agus 

múinteoir cabhair ranga.  

 

 Reasúntacht 
 

(a) Conas a cuireadh an plean le chéile agus cé bhí páirteach ann? 
Bhí sé mar post freagrach ag Jacinta an plean dramaíocht a dhreachtú. Déantar plé leis an 

príomhoide agus na múinteoirí ar an slí chun an plean dráma a leagan amach. Tar éis dreachtú a 

dhéanamh ar an plean dráma, tháinig na múinteoirí le chéile chun an plean scoile a chur le chéile..  

Bhí an dréacht seo curtha ós comhair an bord bainistíochta agus glactar leis mar an plean scoile don 

drámaíocht. 

(b) Reasúntacht 

Freastalíonn drámaíocht rathúil ar an saol ar bhealach réalaíoch nó mearfach, soiléireoidh sí dúinn 

gnéithe den saol réalaíoch, agus cuirfidh sí béim ar na patrúin faoina bhun.  

Tugann dramaíocht féinmhuinín agus deis dóibh gníomhú ar stáitse agus ligean dóibh iad féin a chur 

in iúl go póiblí. 

Is próiseas cuthaitheach í drámaíocht oideachasiúl mar a thuigtear sa churaclam é, a thugann deis do 

pháistí lánacmhainn na drámaíochta mar eisp eireas foghlama a thaiscéaladh.  

Tugann drámaíocht deis do gach pháiste eolas nua a bhaint amach trí dhimisiúin gníomhaíochta 

agus eispéireas. 

An deis a thabhairt do gach pháiste teacht chun eolais a bhaint amach ar na bealaí is fearr a oireann 

dóibh.a dhéanamh agus an tslí sin dearcadh  a chothú a bhreathnaíonn ar eolas mar riachtanas chun 

(h)aireachtáil ar an saol mór, na hachmháinní a shólathar trínar féidir leis na bpáiste eolas a 

chomhcheangal ar mhodh spéisialta le foghlaim agus le heispéireas roimhe seo. 

Cuidiú leis na bpáiste pátrún agus aontacht a thabhairt faoi deara I bpíosaí difriúla eolais a ndéantar 

teagmháil leo in ábhair dhifriúla. 

An ní atá gar a chur I bhfad ar shiúil agus an méid atá I bhfad ar shiúl a thabhairt I ngar ag an 

léibhéal cognaíoch agus mothaitheach aroan I dtreo is gur féidir gnéithe den saol a iniúchadh dlúth 

go leor chun scrúdú éifeachtach a dhéanamh orthu, ach fada go leor ar shiúil chun go mbeidh an 

páiste sabhailte. 

Eipéireas siabhair sa teanga labhartha a thabhairt don pháiste agus an deis a sholáthar chun réimsí 

difriúla teanga a thriail. 

Táithí ar dhrámaíocht nar fhoirn ealaíne a thabhairt don pháiste. 

Cúidiú leis na bpáiste eispéiris I gcultúir eile a oiriúnú agus a chomhshamhlú dóibh féin. 

Cuidiú leis an bpáiste timpeallacht athraitheach a chomhshamhlú trí theacht roimh fhorbairt 

shíeolaíoch agus trí scaoileadh leis?lei féin tarchéimiú a dhéanamh ar thaithí ar an toirt trí réimsí eile 

saoil a thrial trí mhéan na drámaíocht. 

Forbairt shámhlaíocht intleachtiúil mhóthuchánach agus fhorbairt an pháiste a éascú ar bhealach 

comhaimseartha iomlánaíoch. 

Cruthaitheacht, cumadoireacht,géarchúis, fionnachtain agus réiteach fadhbanna an pháiste a chothú 

trí iniúchadh gníomhacht ar a bhfuil imfhiosach donsaol mór. 

Ionbhá le hidéanna dearcadh agus móthúchain daoine eile a chur chun cinn.  
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 Fís agus aidhmeanna 
 

Fís – An plean i gcomhthéacs na scoile 

 An fís atá ag an scoil maidir leis an drámaíocht a mhúineadh ná deis a thabhairt do gach páiste eolas 

nua a bhaint amach trí dhiminisiún gníomhachta agus eispéireas atá samhailteacht, éispéireas saibhir 

sa teanga labhartha a thabhairt don pháiste agus an dies a sholáthar chun réimsí difriúla teanga a 

thrial. An samhlaíocht a fhorbaurt sa rang agus munín an pháiste a fhorbairt fresin. Go mbeidh 

munín ag na páistí aisteoireacht a dhéanamh shuas ar an stáitse. 

Aidhmeanna 
Is iad aidhmeanna an churaclaim dhrámaíochta ná 

• a chur ar chumas an pháiste litearthacht sa drámaíocht a shealbhú 

• a chur ar chumas an pháiste naisc bhuana a chruthú idir súgradh trí 
chur i gcéill agus foirm ealaín na hamharclainne 

• a chur ar chumas an pháiste dul i dteagmháil le saol na drámaíochta go 

fisiceach, go mothúchánach agus go hintleachtúil chun scileanna 

iniúchta, cumasaithe agus ionbhá a chothú 

• a chur ar chumas an pháiste na scileanna sóisialta atá riachtanach 

chun caidreamh a dhéanamh go hoscailte, go macánta agus go 

sultmhar le daoine eile a fhorbairt 

• a chur ar chumas an pháiste comhoibriú le daoine eile agus cumarsáid 

a dhéanamh leo chun fadhbanna a réiteach sa drámaíocht féin agus trí 

mheán na drámaíochta 

• a chur ar chumas an pháiste struchtúir agus modhanna na 

drámaíochta agus mar a chruthaíonn siad naisc idir súgradh, smaointe 

agus an saol féin a thuiscint 

• a chur ar chumas an pháiste teacht ar an eolas seo i dtaobh 

drámaíochta trí iniúchadh gníomhach a dhéanamh ar théamaí 

bunaithe ar an saol (an saol atá thart agus an saol atá ann faoi láthair), 

cibé acu ar baineadh as réimsí eile den churaclam iad nó as réimsí 

coitianta de shaol an pháiste 

• a chur ar chumas an pháiste tosú ar a chuid eolais ar dhrámaíocht a 

chur i bhfeidhm agus téamaí beatha as litríocht na drámaíochta á 

n-iniúchadh go gníomhach aige/aici, próiseas a mbeadh de thoradh air 

ciall agus tuiscint a chothú don chultúr drámaíochta domhanda 

• critéir a cheapadh chun a chur ar a c(h)umas meastóireacht a 

dhéanamh ar na téacsanna drámaíochta, idir scríofa agus léirithe, a 

bhíonn á gcur ina láthair de shíor. 

Cuspóirí leathana 
Ach a c(h)umas dúchasach agus tosca athraitheacha a chur san áireamh, 

ba chóir go gcuirfeadh an curaclam drámaíochta ar chumas an pháiste 

• dul i dteagmháil go fisiceach, go hintleachtúil agus go mothúchánach 

le comhthéacs na drámaíochta ficseanaí agus, trí chomhoibriú le 

daoine eile, eolas a chur ar a féidearthachtaí 
• ionbhá agus comhthuiscint le daoine eile agus, mar aon leis sin, an 

fhéinmhuinín is gá chun ról nó carachtar duine a ghlacadh air/uirthi 

féin a fhorbairt 

• atmaisféar inar féidir idéanna, mothúcháin agus eispéireas a chur in 

iúl, inar féidir plé le coimhlint go dearfach agus inar féidir cora an 

tsaoil a iniúchadh go hoscailte macánta 

• inoiriúnaitheacht phearsanta, spontáineacht, cumas comhoibrithe, 

scileanna briathartha agus neamhbhriathartha, samhlaíocht agus 

cruthaitheacht a fhorbairt d’fhonn a chinntiú go léireofaí an saol faoi 

úmar atá sé agus ar bhealach bailíoch úr sa téacs drámata 

• an cumas socrú ar an mbealach ionramhála is dóichí a mbeadh 

gníomhaíocht dhrámata suntasach mar thoradh air a fhorbairt 

• cumas a fhorbairt drámaíocht a stiúrú i dtreo réimsí ar dócha go 

gcuirfidís léargais ar fáil ar an ábhar a bheifí á iniúchadh, cibé genre a 

roghnófaí 
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• cumas a fhorbairt ar oibriú as ról agus i gcomhar le daoine eile, chun 

na fadhbanna a d’éireodh le linn déanamh drámaíochta a réiteach 

• cumas a fhorbairt ar oibriú i ról agus i gcomhar le daoine eile, chun an 

dráma a choinneáil ar siúl, chun comhthéacsanna a cheapadh agus 

chun na fadhbanna a gcastar orthu i ndéanamh na drámaíochta a 

réiteach 
• cumas a fhorbairt an drámaíocht a úsáid chun dearcadh áirithe a chur 

in iúl nó a chur chun cinn i dtaobh saincheiste éigin a dtarlódh 

tuairimí láidre nó meon íogair a bheith aige/aici ina taobh 

• cumas a fhorbairt an drámaíocht a úsáid chun ábhar neamhaithnid a 

scrúdú agus a iniúchadh ar mhaithe le tuiscint a fháil ar a phatrúin, a 

bhríonna agus a choincheapa 

• íogaireacht, fiosracht agus tuiscint a fhorbairt ar na patrúin dá bhfuil 

an drámaíocht comhdhéanta agus atá ag éirí níos casta agus ar na 

léargais a shníonn uathu sin agus atá ag dul i ngrinneas go seasta 

• feidhm a bhaint as drámaíocht chun gné dhaonna an uile shaghas 

foghlama a iniúchadh go gníomhach mar ghléas comhtháthaithe 

curaclaim 

• feasacht ar na fo-théacsanna a nochtar go héadoilteanach sa 

drámaíocht agus sa saol a fhorbairt 

• tosú ar thuiscint agus ciall do phlota agus do théama a fhorbairt trí 

bheith ag déanamh scéalta go gníomhach sa drámaíocht, le súil go 

bhfónfaidís seo mar bhonn do thuiscint ar litríocht dhrámata agus ar 

an mbaint atá aici le cumadóireacht téacsanna in áit agus ag am faoi 

leith 

• tosú ar bheith in ann teachtaireachtaí follasacha agus teachtaireachtaí 

folaithe a aithint i dtéacsanna drámata, ó fhógraíocht thráchtála go 

scríbhinní Shakespeare, trí fheasacht a fhorbairt ar an dóigh a fhítear 

luachanna agus dearcadh isteach sa drámaíocht 

• tosú ar acmhainn a fhorbairt chun meastóireacht chriticiúil a 

dhéanamh ar bhailíocht na mbríonna folaithe i dtéacsanna 

drámaíochta agus ar an teagasc a bhíonn le baint astu. 
 

 An Churaclaim  
1. Snátheanna agus Snáth Aonad 

Snáitheanna 

- Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a chothú. 

Snáithaonaid: 

- Iniúchadh agus déanamh drámaíochta. 

- Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht 

- Comhoibriú agus cumarsáid I ndéanamh drámaíocht 

 

Naionán Shoisearach: 

Snáitheanna: Drámaíocht chun mothúchain, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a 

chothú 

Snáth Aonad: Iniúchadh agus déanamh drámaíocht 

- Déanamh cluichí sa chistin agus siopa. 

- Ag cuir I gcéill go madraí ainmhithe eile iad 

- Cathaoireacha a úsáid chun cluichí éagsúla a imirt. 

 

Snáth Aonad: Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht 
- Dramaí beaga a labhairt ar mothúchain 

- Úsáidim é seo go hairithe I dtreo an O.S.P.S agus rudaí a tharlaíonn sa chlós 

 

 

Snáith Aonad: Comhoibriú agus cúmarsáid I ndéanamh drámaíocht 
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- Na trí mhuicín 

- Mím 

- Coinín Cásca 

- Puipéad 

- Puipéad méara 

 

Naionán Shinsireacha: 

Snáitheanna: Drámaíocht chun mothúchain, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a 

chothú 

Snáith Aonad: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta: 
- ag déanamh dráma agus na páistí gléasta in éadaí oiriunacha, mar shampla I gculaith éadaí 

dochtúra/garda/maor tráchta/feirmeoir agus aithris a dhéanamh ar na gairm sin. 

- A bheith in an ról a thuscint agus a léiriú sa dráma, ról ar nós, Daidí na Nollag/ an sionnach ag 

fiach sa choill, Cinnín Oir. 

- Rudaí eagsúla ón seomra ranga a roghnú agus a úsáid le linn an dráma ar nós cathoireacha 

(Cinnin Oir agus Trí Bhéar), leabhar ón leabharlann (leabhar draíochta) 

- Fadhbanna an charachteir a réiteach. Smaoineach a dhéanamh ar na cinéal fadhbanna a mbeadh 

ag an gcarachtar agus conas iad a réiteach mar shampla conas a ealóidh an coinín ón bpluaisgan 

ligint don sionnach é a fhéicéal. 

- An plé agus an réiteach ar na fadhbann a dhéanamh mar chuid de ghrúpa. 

- Críoch rua a chuir ar roinnt sí scéalta 

- Dráma a chumadh as amhráin, rann, dán atá déanta ag an rang. 

 

Snáth Aonad: Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht 
- Ceisteanna a chur ar na páistí ar thaithin an dráma leo. 

- Bunaithe ar na freagraí a thugann an rang athraigh roinnt gnéithe don dráma, ainm cuma na 

gcarachtar, mothúchain na gcarachtar 

- Plé ranga a dhéanamh ar na mothúchain a bhí le brath le linn an dráma. An raibh brón/athas/ 

díoma/ sceitiminí/ fearg./eagla ar ach ceann de na carachtair. Conas mar a mhothaogh Cinnin Oir 

nuair a chonaic sí na trí bhéar. 

- Plé a dhéanamh ar chonas a mhothaigh an lucht féachana agus iad ag bréanú ar an dráma. 

- Plé a dhéanamh ar na hamhráin/rannta a bhí mar chuid den dráma, ar thaithin siad leo? 

- Smaoineamh a dhéanamh maidir le conas gur féidir an dráma a fheabhsú, níos mó fearas, eadaí 

difriúla, nos mó/lú carachtair. 

 

Snáith Aonad: Comhoibriú agus cúmarsáid I ndéanamh drámaíocht 

- Ba choir go mbeidh na páistí inann comhoibriú agus iad ag obair le chéile le dráma a chumadh 

(obair ghrúpa) 

- Labhairt le chéile, faoin dráma, na carachtair éagsúla, an ról atá acu. 

- Deis labhartha a thabhairt do gach baill den ghrúpa 

- Agus iad sa ról atá ann acu, cabhraigh leis na carachtair eile fadhb faoi loeth a réiteach, an mac 

tíre a coinneál ó Red Riding Hood, Conas Humpty Dumpty briste a dheisiú 

- Grúpa airithe a chuir ag déanamh ceol, fuaimeanna, don dráma. 

 

Roinnt drámaí do na Naíonaín 

- Cinnín Oir agus na Trí Bhéar 

- Humpty Dumpty 

- Roinnt drámaí bunaithe ar ainmhithe, ainmhithe sa dufar, coill, feirm 

- Ag siopadóireach 

- Gairm éagsúla ( garda, iascaire, dochtúir, fiaclóir, múinteoir, togalaí) 

- Críochanna nua a chuir ar na sí scéalta, Cinderalla, Little Red Riding hood, Jack and the 

Beanstalk 

- Eadaí Stracaithe 
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- Dráma a chumadh ó amhráin, dán a bhfuil déanta acu, Mo Bhreithlá , An Iora Rua 

- Dráma na Nollag 

 

Rang a 1: 

Snáitheanna: Drámaíocht chun mothúchain, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a 

chothú 

Snáith Aonad: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta 

- An chumas cuir I gcéill go súgrach a úsáid chun páirt iomlán a ghlacadh sa drámaíocht: 

- Buladh Bos 

- Maisín Rithim 

- Áit a mhalartú 

- Dath ormsa, dath ortsa 

- Bhuail mó Shúil 

- Na gardaí agus an gadaí 

- Duine go dhuine 

- Fuaimeanna dalla 

- An fheasacht atá á cóthú aige/aici do a difríochtaí idir dhaoine a úsáif chun tosú ar an 

gcoibhneas idir ról agus carachtr a thuiscint: 

- Ligint orthu go bhfuil siad ainmhí áirithe agus iad ag dúiseadh don chéad uair taréis an 

geimhreadh. Fios acu ar an domhain timpeall orthu m.sh an áit ina bhfuil siad, boladh, bia, 

dainséir. 

- Forbairt a chur ar carachteirí agus iad ag troid faoi fadhb atá crúinnithe ag an múinteoir. 

- Dealbh a dhéanamh de phairtnéir a nascann le briathar áirithe chun an briathar sin a léiriú msh 

brónach, feargach. 

- Bualadh bos timpeall an ciorcal lena súile dúnta 

- Comhaireamh suas go dtí 20 agus an grúpa I gciorcle gan beirt ag screadáil  an uimhir ag an ám 

céanna 

- Meaisín fuaime- téama a phiocadh agus na paistí ag smaoineamh ar fhuaim a bhaineann leis an 

téama sin 

- A ag bogadh a lámh os comhair aghaidh B agus B ag bogadh lena lámh gan é a bhogadh níos 

gáire ná 6 cm ar aghaidh. 

- Mar a cheaptar comhthéacs agus amr a chruthaítear réaltacht dhrámata le cabhair spáis 

agus rudaí a eispéiriú. 

- Úsáid a bhaint as píosa éadach agsu scéal a cruthú thaur timpeall ar sin 

- Éadaí a úsáid chun caractéirí a chruthú 

- Breagáin a úsáid chun pearsantacht níos doimhne a thabhairt don caractéir 

- An tionchar a bhíonn ag saol ficseanac san ám atá thart agus ag saol ficseanach a 

shantaítear don am atá le teacht ar ghníomhaíocht dhráma láiothreach a eispéiriú 

- Leabhair áirithe a úsáid agus deiridh difriúla nó eachtra nua a chruthú bunaithe ar athrú áirithe I 

gcinneadh an carachtéir m.sh The BFG, The Scallwags, The Twits 

- Dán a úsáid chun caractéirí a chruthú m.sh Harry Hippopotamus, Sa Bhaile 

- Cumas a fhorbairt fócas na gníomhaíochta drámataí a choinneáil beo 

- Scileanna matamatice a fhorbairt tríd fadhbanna a bhaineann le Sophie ón BFG a réiteach 

- Eisleamlairí a d’fhoghlaim siad in úsáid na Gaeilge a úsáid go cruinn agus iad ag ligint orthu 

gurb iad caracteirí áirithe 

- Tosú ar a thabhairt faoi deara mar a bhuireann teannas leis an drámaíocht ar dhóigh a 

dheimhníonn go maireann spéis na rannpháirtithe inti 

- Fadhb a cruthú agus é a réiteach I gcomhair Sophie agus í ag éalú ó na fathaidh 

- Réiteach a cir ar an bhfadhb nuair nach nglacann na hainmhí eile leis na Scallywags 

- Harry Hippopotamus a cuir ag canadh leis féin 

 

 

Snáth Aonad: Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht 
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Léirsmaoineamh ar ghniomhachtaí dhrámata áirithe chun cursaí forbartha eile a chruthú 

mar mhalairt uirthi: 

- Freagra a thabhairt do fadhb Sophie agus í ag iarraidh éalú ón bhfathach iad I ról mar caractéirí 

- Teacht suas le réiteach le haghaidh fadhb Harry Hippopotamus agus í gan aon duine lena dhán a 

chanadh dóibh 

- Réiteach a thabhairt do fadhb na Twits agus iad ag cuir isteach ar na daoine a cónaíonn timpeall 

orthu. 

An coibhneas idir scéal, téama agus táithí an tsaoil a eispéiriú trí mhéan na drámaíochta 

- Aithniú a cuir ar conas mar a mba cóir daileáil le teacht cailín nua isteach go dtí an rang 

- An fadhb a bhaineann le bulaíocht ins an seomra a aithniú trís sceitse bheag a dhéanamh 

bunaithe ar fadhb caractéir ficseanach 

- Conas cabhair a thabahirt do dhaoine as a bhaile tríd ról Mamaí agus Dadaí a ghlacadh 

Leargas a ghnóthaítear I rith na dramaíocht nó a éiríonn aisti a roinnt: 

- Pictiúr a dhéanamh den am a raibh eagla an domhain ar charactéir Sophie 

- Plé a dhéanamh ar conas mar a mhothaigh na Twits agus iad ag déanamh dochar do gach duine 

timpeall orthu 

- Tuairmiú gníomhachtaí “The Scallywags” agus iad ag iarraidh a bheith go maith agus cabhair a 

thabhairt. 

 

Snáith Aonad: Comhoibriú agus cúmarsáid I ndéanamh drámaíocht 

An cumas a fhorbairt, as ról, cumarsáid a dhéanamh le daoine eile agus comhoibriú le0 I 

múnlu dámaíochta 

- I ndráma faoi ainmhí ar fheirm, a chinneadh ar cheart do na hainmhí obair a dhéanamh do 

fheirmeoirí nach bhfuil ag tabhairt aire cheart dóibh 

- Éisteacht agus cúnamh a thabhairt nuair a lorgaíonn an múinteoir cabhair chun ról Dia a léiriú 

agus a sclábhaí ag dul tríd an bhfásach le Maois. 

An cumas a fhorbairt I ról, cumarsáid a dhéanamh le daoine eile agus comhoibriú I múnlú na 

drámaíochta; 

- Dul I dteangmhaíl leis na paistí eile ins an ráma chun drám éifeachtuil a chuir I láthair 

Caidreamh ficseanach a fhorbairt trí idirghníomhaíocht leis na carachteirí eile I radhairc 

mhionghrúpa nó ranga de réir mar a bhíonn an drámaíocht a chumadh: 

- I ról mar bhean tuaithe, bheith ag iarraidh do chuid earraí a dhíol I log margaidh atá lán le 

robálaithe agus bithiúnaigh 

- I ról mar asal, iarracht a dhéanamh trí mhéan cumarsáide fisiceacha agus gutha a chur in iúl do 

do mháistrí mar is gráin lear do thiomáinr suas in aghaidh leitreach carraigí 

- I ról mar bhaill de ghrúpa teifeach atá stiúghta leis an ocras, iarracht a dhéanamh do chuid feirge 

a chur in iúl dóibh siúd atá ag cur baic ort dul isteach sa ghort cruithneachta 

- I ról mar aoire, déan iarracht a dhéanamh do chuid caorach scaipithe a bhailiú isteach sa loca gan 

éirí ró-chrosta leo 

Radharc a cheap miongháire amháin de na mionghrúpaí agus iad ag obair ag an am céanna a 

léiriú do bhaill eile an ranga 

- Mar ghrúpa de dhaoine atá ag déanamh tromaíocht ar dhuine amháin 

- Mar phéire atá ag iarraidh éalú ó na bhfathach. 

 

Rang a 2: 

Snáitheanna: Drámaíocht chun mothúchain, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a 

chothú 

Snáith Aonad: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta 

- Taréis gach scéal a dhéanann na páistí sna habhar eile is féidir leo dul isteach ina gcarachteirí 

sna scéalta sin. 

- Comhra faoi mothúchain na gcarachteirí agus rolghlacadh na gcarachteirí a dhéanamh freisin. 

- Drámaí Nollaig agus comórtas drámaí a dhéanamh ar stáitse, sa scoil agus sa rang do na 

tuismitheoirí agus gaolta. 
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- Na páistí a bhriseash suas I ngrúpaí agus carachteirí a thabhairt dóibh. Tá ar an páistí a script 

féin a dhéanamh amach. An chéad uair ní thugann an múinteoir mórán leide dóibh, an dara uair 

tugann an múinteoir níos mó leide dóibh agus an triú uair níos mó leide arís. Gach uair tá ar na 

páistí radharc difriúla a dhéanamh agus an script a athrú de réir na léidí. 

- Comhra faoi an ám atá thart agus conas aisteoireacht a dhéanamh ar carachteirí agus sa todhcahí 

conas aisteoireacht a dhéanamh ar an gcarachtéir sin. 

- Ag imirt go leor cluichí drámaíochta ar nós 

- “Babhla torthaí”- Tá ainm torthaí ag gach duine agus caithfidh siad rith isteach san gciorcal má 

gcloiseann siad ainm an tortha. 

- “Cogarnaí Síneach” – Suíonn na páistí síos ar an talamh agus déanann siad cogar isteach I gcluas 

an duine ata I naice leo. 

- “An Bleachtaire agus an Dunmharaithe”- Caithfidh an bleachtaire tomhais cé é/í an dunmharú 

sular mairfidh an dunmharaigh na páistí ar fad 

- “Ar bhóthair na smaointí”- Beidh páistí amháin mar an gcarachtéir sa leabhair aguscaithfidh na 

páistí ceisteanna a chur ar an duine sin trí an scéal a thuiscint agus a léamh. 

- Le pictiúrí ón scéal plé a dhéanamh ar céard atá ag tarlú sna pictiurí. 

- “Deir O Grádaigh” 

- an scéal a inseacht sna stáideanna ceart agus mícheart. 

- Go leor cluichí a imirt chun na carachteirí agus na scéalta a thuscint agus go leor aisteoireacht a 

dhéanamh sa rang. 

Snáth Aonad: Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht 

Léirsmaoineamh ar ghniomhachtaí dhrámata áirithe chun cursaí forbartha eile a chruthú 

mar mhalairt uirthi: 

- Comhra faoina scéalta ar fad, céard atá taréis tarlú, conas atá an suíomh ag forbairt, conas atá na 

carachteirí ag forbairt mar aon le go leor ceisteanna eile. 

- Ag freagairt na ceisteanna sin ar fad. 

- Ag léamh scéal do na páistí agus beidh ar na páistí deireadh difriúla a chur ar an scéal trí cluichí 

a imirt, script a scríobh agus é a aisteoireacht amach. 

- Téamaí faoi leith a dhéanamh ionas go mbeidh na páistí inann teacht ar thuiscint, ar léargas agus 

ar eolas nua faoin saol. 

- Déanfaidh an múinteoir agus na páistí léirsmaoineamh taréis gníomhaíochta drámatúla áirithe. Is 

féidir leis na psití ní hamháin an méid a tharla a phlé ach chomh amith leis sin na hidéanna agus 

na mothúchain a ndéantar teagmhail leo, mar aon leis an eolas nua an ghnóthaíodh. 

- Agallamh a chur ar na páistí maidir leis na scéalta agus na carachtéirí ar fad. 

- Abairt amháin a thabhairt do na páistí atá I ngrúpaí agus tá ar na páistí scéal a dhéanamh suas trí 

comhra a bheith acu agus ansin é a aisteoireacht amach. Nuair atá na píosaí ar fad feicte againn 

is féidir linn níos mó eolas a fhailt ar na carachteirí trí cluichí a imirt. 

- Na páistí ag úsáid spás an seomra ranga trí cluichí a imirt. 

- Scéal eigéan a bhriseadh suas I píosaí agus tá ar na páistí an scéal a chur le chéile trí 

aisteoireacht a dhéanamh ar na píosaí a roghnaigh an múinteoir dóibh. 

Snáith Aonad: Comhoibriú agus cúmarsáid I ndéanamh drámaíocht 

An cumas a fhorbairt, as ról, cumarsáid a dhéanamh le daoine eile agus comhoibriú le0 I 

múnlu dámaíochta 

- Taréis scéal a léamh agus a phlé, beidh díospoireacht ag na páistí faoi téama eigéan a bhí sa 

scéal. 

- Cluichí análacha a dhéanamh leis na páistí 

- Comhra faoin mothúchain, dearcadh agus tuairimí a bhíonn ag na gcarachtéirí faoi leith 

- Bris na páistí suas I ngrúpaí beaga agus tá orthu dramaí beaga a dhéanamh. 

- Drámaí a dhéanamh bunaithe ar na téamaí sa Reiligiúin agus sna leabhair Beo go Deo 

- Na páistí a thabhairt ag dráma éigéan thart timpeall an cheantar agus ansin cómhra a bheith 

againn faoin dráma a chonaic siad 

- Má bhíonn na páistí ag comórtas drámaíochta is feidir leo na drámaí eile a fhéiceail agus plé a 

dhéanamh ar na téamaí ar fad agus céard faoi a bhí na drámaí ar fad bunaithe ar. 
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Rang a trí:  

 
Snáitheanna : Dramaíocht chun móthúcháin, eolas agus ídéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint 

a chothú 

Snáith Aonad: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta 
 

 Conradh Dramaíocha a dhéanamh suas leis an rang; smaointí a fháil ó na páistí faoi: 

- Conas rang dramaíochta a dhéanamh a  bheith tairbheach agus sábhailte le 

haghaidh gach éinne? 

- Comhartha cosúíl le ‘Stop’ a aontú leis na páistí srl 

- Conradh a scríobh suas ar an gclár bán agus ansin ar phostaer 

 Plé a dhéanamh ar an Conradh Dramaíochta- an dtuigeann gach éinne céard atá i 

gceist leis? 

 ‘Ag déanamh mím’- Múinteoir/Páiste ag déanamh mím agus caithfidh na daoine 

tomhas a dhéanamh ar céard atá ann- duine- garda m.sh nó ghníomhaíocht- ag 

ceannach rudaí sa siopa m.sh. 

 ‘Ag déanamh mím’ le ceol chun níos mó dramaíochta chur sa mhím. 

 Mímeanna a dhéanamh bunaithe ar mothúcháin, caractairí ón Simpsons, ainmhithe 

amach ag siúil 

 Cur leis an mím a chum na grupaí le píosaí ceoil, nó duine acu ag caint faoi céard atá ag 

tarlú sa mím. 

 ‘Ag bogadh isteach go scéal’- Plé a dhéanamh ar scéal atá ar eolas acu- Cú Chulainn, Na trí 

Muca beaga m.sh 

 Le pictúirí ón scéal plé a dhéanamh ar céard atá ag tarlú sna pictúirí 

 Rud a thabhairt isteach- cathaoir m.sh chun spreagadh a thabairt do na páistí píosa 

dramaíochta a chumadh 

 Ag cumadh píosa dramaíochta bunaithe ar eachtra áirithe i scéal- seanmhathair agus an 

madra 

 Ag cumadh píosa dramaíocht bunaithe ar líne a tugtar do na páistí- ‘Tá cuilleog i mo 

anraith’ m.sh. 

 Ag cumadh fógra teilifíse faoi díolacháin áirithe atá san siopaí 

 Páiste sa cathaoir ó tréimhse áirithe sa Stair- an am nuair a bhí a tuismitheoirí óg- agus 

tá ar na páistí eile ceisteanna a chur an an bpáiste 

 ‘Cluiche ainm’- I gciorcal. Ritheann pásite isteach, deireann siad a ainm le 

ghníomaíocht. 

 ‘Bogadh, Bogadh’- Páistí ag suí ar cathaoireacha I gciorcal. Múinteoir- ‘Bog’- Bogann 

páistí áit amháin ar dheis. Muinteoir- ‘Bog, Bog’- Bogann páistí áit ar chlé. 

 ‘Cóipeáil agus athrú’- Déanann páistí cruth lena lámh, ‘tugann’ siad an cruth don 

chéad páiste eile, déanann siad cóip air. Ansin, déanann siadsan a cruth féin agus 

cuireann siad an cruth ar aghaidh sr. 

 ‘Duine go duine’- Deireann an múinteoir- ‘cos le cos’ agus tá ar na páistí é sin  a 

dhéanamh srl 

 Céard a tharla?- I mbeirteanna. Déanann A rud éigin agus B ag féachaint. Dúnann B a 

s(h)úile. Athraíonn A rud amháin. Osclaíonn B a s(h)úile agus tá orthu a rá céard a 

athraigh siad. 

  ‘Cnag, Cnag’- Páiste le púicín orthu agus déanann sé/sí iarracht duine a aithint trí 

éisteacht lena guth. 

 ‘Siorcanna’- I gciorcal. Páiste amháin mar an siorc. Tá orthu súil suas chuig duine, 

ansin a méar a chur I dtreo duine eile, agus tá ortu ainm an duine sin a rá, nó beidh 

siadsan mar an siorc. 

 ‘Aliens’ Ag bogadh timpeall an seomra ag ligint orthu gur aliens iad agus tá orthu 

teangmháil le chéile cosúil le aliens. 
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 ‘Cathaoir’- Teacht chuig an cathaoir agus rudaí difriúla a dhéanamh- ag ithe ag an 

mbord srl 

Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht 

 

 Abair leis na páistí go mbeidh siad ag éisteacht le píosaí ceoil difriúla agus go bhfuil 

orthu bogadh leis an gceol agus ansin stop ar an spota nuair a stopann an ceol 

 Ag bogadh isteach go scéal’- Plé a dhéanamh ar scéal atá ar eolas acu- - Le pictúirí ón scéal 

plé a dhéanamh ar céard atá ag tarlú sna pictúirí 

 Ag tosnú le píosa dramaíochta ón tús go deireadh- ag athrú an deireadh 

 Ag tosnú le píosa dramaíochta ón deireadh ag dul ar ais go tús an scéal 

 Ceannteideal a thabhairt amch agus píosaí dramaíochta a chumadh bunaithe ar na 

ceannteideal seo 

 Pictúir ó leabhair bunaithe ar Siopadóireacht agus píosa dramaíochta a chumadh ar an 

bpictúir sin. 

 Caractair ón eachtraí difriúla a chur faoi agallamh 

 An múinteoir ag glacadh páirt sna drámaí 

 Glaonn an múinteoir mothúcháin, nó eachtra ó leabhair agus ta ar na páistí an pose sin 

a choinneáil. 

 Páistí i gciorcal. Le cruth, cruthaíonn gach páiste scéal faoin cruth sin. 

 Tá air na páistí teacht suas le focail faoi ábhar éigin agus gan athrá a dhéanamh ar aon 

focal.- Scoil- Peann, múinteoir srl 

 Fear agus a puipéad- I mbeirteanna, duine amháin an fear/bean, an duine eile an 

puipéad. 

 Paiste i rol ag suí ar cathaoir. Cuireann na páistí eile ceisteann ar an ‘caractair’ seo ag 

lig orthu gur iriseoirí iad. 

 Tugann an múinteoir líne –‘Tá rud ait tar éis tarlú’ m.sh, agus tá ar na páistí i ngrúpaí 

de ceathrar phíosa dramaíochta a chumadh agus a chur ar siúil don rang. 

 Ag tógáil píosa ó leabhair/scannán tá ar na páistí ina ngrúpaí dul ar aghaidh/siar go dtí 

an tús ón bpointe sin. 

 Na páistí ag siúl timpeall an seomra agus iarrann an múinteoir orthu torann éigin a 

dhéanamh; torann ó cogadh, torann i monarchan srl. 

 Eachtra a tharlaíonn sa ghnáthsaol a dhéanamh mar phíosa dramaíochta: Oíche 

Shamhna- ag dul timpeall na tithe, ag an tine chnámh srl. 

 An múinteoir i ról. Caitheann an múinteoir hata agus le seo tá sé sa ról. Tá air páistí 

ceisteanna a chur ar an ‘duine’ seo. 

 Déanann na páistí dhá líne. Siúlann páiste amháin idir an dhá líne seo, páiste atá fadhb 

acu, tugann na páistí ón dhá líne comhairle don duine. Is féidir leis an duine lean ar 

aghaidh nó plé a dhéanamh leis an duine a thug an comhairle. 

 An improvisation a athdhéanamh le cúpla athruithe ó gach grúpa tar éis plé a 

dhéanamh ar an gcéad iarracht. 

 Ag deireadh gach píosa déanann an cuid eile den rang tomhas ar céard a bhí á 

dhéanamh ag an ngrúpa, agus plé a dhéanamh ar coas a d’éirigh leo. 

 Páístí ag siúl timpeall an seomra ag bualadh le chéile agus ag croith lámha. 

Coinníollacha difriúla gach cúpla nóiméad- eagla ort, an-áthas iad a fheiceáil srl 

 Bogann na paisti timpeall an seomra. Ar feadog, ta ar duine acu stop ar an spota le 

ghníomaíocht éigin, tá ar duine iad a chóipeáil, Leanann seo ar aghaidh go dtí go 

bhfuil gach duine tar éis stopadh ar an spota. 

 An múinteoir sa ról: Príomhcaractair sa scéal agus céard tá ag tarlú dóibh- na 

caractairí difriúla agus cé chomh decair is atá sé sin 

 Na páistí ag ligint orthu go bhfuil siad mar na caractairí sa scéal ag bogadh timpeall an 

seomra nuair atá an múinteoir ag leamh an scéal/dán 

 Piocann an múinteoir pointe ón scéal agus caithfidh na páistí i ngrúpaí an suíomh sin a 
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chumadh gan bogadh 

 Cuireann an múinteoir lámh ar ceann duine de na páistí sa ghrúpa agus luann siadsan 

conas a mothaíonn an caractair ag an bpointe sin 

 An múinteoir sa ról: Príomhcaractair sa scéal agus céard tá ag tarlú dóibh- an 

príomhcaractair agus cé chomh decair is atá sé sin 

 Sna grúpaí tá orthu deireadh nua a chumadh ar an dán 

 Ag ullmhú don ullmhú don suíomh- scealaíocht faoi imirceacht mar thús 

 Déanfaidh gach clann dealbhú anois ar íomhá ón ócáid sin nuair a bhíonn siad go léir 

bailithe le chéile ag deireadh an lae. 

 Ag gluaiseacht ón íomhá dealbhaithe chuig grúp-thobchumadh gairid 

 Tacaí a úsáid chun tuiscint níos fearr a fháil ar na carachtair i ngach clann- griangraf m.sh 

 Inis do na páistí go mbeidh muintir an bhaile ag teacht le chéile ag an gcruinniú míosúil i 

gcearnóg an bhaile sa chéad seisiún drámaíochta eile. 

 Téigh siar ar an seisiún deireannach. Abair leis na páistí anois go bhfuil siad chun ullmhú 

don chruinniú míosúil. 

 Ag soiléiriú na rólanna laistigh de gach grúpa clainne- an mbealach ina ndéanfar cearnóg an 

bhaile a leagan amach 

 Ag cleachtadh le haghaidh Dráma na Nollaig. Beidh amhránaíocht, damhsa, agus 

dramaíocht ann. Comhthathú idir ceol, corpoideachas agus dramaíocht a bheidh ann 

mar sin. 

 Eachtra a tharlaíonn sa ghnáthsaol a dhéanamh mar phíosa dramaíochta: Lá Fheile 

Bríde/ Aimsir- An t-Earrach. 

Comhoibriú agus cúmarsáid i ndéanamh drámaíocht 

-     Mím a dhéanamh i mbeirteanna- ag dul chuig a siopa m.sh. Taispeantas. Tá air na daoine 

eile tomhas a dhéanamh ar céard atá ag tarlú sa mím. 

 Eachtra a dhéanamh ina bhfuil ar daoine tomhas a dhéanamh ar céard é an chéad rud 

eile a tharlaíonn/ deireadh nua a chur le scéal atá ar eolas acu- I siopa m.sh. 

Taispeantas. 

 Lig do grúpaí de ceathrar rud éigin a chumadh bunaithe ar na pictúirí sin 

 I mbeirteanna ag déanamh agallaimh le réalta ó scéaltaí difriúla, comhrá ar an bhfón 

 Na páistí i mbeirteanna ag cumadh píosa dramaíochta bunaithe ar ceannteideal ón 

nuachtán 

 I ngrúpaí de ceathrar cleachtadh a dhéanamh ar a improv 

 Improv spórt- plé at dtús ar na saghas cluichí spórt is féidir improv a dhéanamh air 

 Ag cumadh fógraí teilfíse ar earraí atá le fáil sna siopaí- I mbeirteanna. 

 Tar éis tamaill tá orthu, nuair a deireann an múinteoir ‘téigh’, imrov a dhéanamh ón 

spota ina stop siad 

 Plé a dhéanamh ar na improv 

 Plé a dhéanamh ar na caractairí a lig. An ndéanfaidh tú aon athrú ar aon deireadh a chonaic 

tú? 

 Déanann na páistí mím ar scéal a leigheann an múinteoir amach. An scéal a léamh 

roimh ré, plé a dhéanmh ar na ghníomhaíochtaí agus na páistí a chur i ngrúpaí maidir 

leis na mímeanna difriúla. 

 Cumann na páistí a phíosa dramaíochta féin agus déanann páiste amháin ón ghrúpa 

caint air céard atá ag tarlú san eachtra- bunaithe ar Oíche Shamhna 

 Déanann na páistí dhá líne. Siúlann páiste amháin idir an dhá líne seo, páiste atá fadhb 

acu, tugann na páistí ón dhá líne comhairle don duine. Is féidir leis an duine lean ar 

aghaidh nó plé a dhéanamh leis an duine a thug an comhairle. 

 Páistí a chur i ngrúpaí de ceathrar. Tá orthu dramaí a chumadh bunaithe ar eachtraí ar 

scoil/ teilifís/ Ag ceannach éadaí m.sh 

 Ag deireadh gach píosa déanann an cuid eile den rang tomhas ar céard a bhí á 

dhéanamh ag an ngrúpa, agus plé a dhéanamh ar coas a d’éirigh leo. 



 12 

 Improvisations- Tugtar cártaí le líne (buniathe ar Caitheamh Aimsire/ Ar scoil m.sh) ar 

ina bhfuil ar an ngrúpa sin a phíosa dramaíochta a thosnú ón líne sin. 

 Am a thabhairt do na grúpaí ullmhúchan a dhéanamh ag díriú ag na ceisteanna- Cén 

áit? Cathain? Cé? Cad? chun an suíomh a chruthú.- Taispeantas. 

 Leis na páistí ‘céad línte’ a chumadh leo, agus improvisations a chumadh leis na línte 

sin i ngrúpaí de ceathrar 

 Dul ar aghaidh/ téigh siar eachtra amháin ón improvisation a rinne siad 

 Leis na páistí ‘línte deireanacha’ a chumadh leo, agus improvisations a chumadh a 

chríochnaíonn leis na línte sin i ngrúpaí de ceathrar. 

 I ngrúpaí ag cluiche peile. Na páistí mar luach féachana agus paiste amháin ag rá céard 

tá ag tarlú- fuair foireann A cúl srl 

 Plé a dhéanamh ar an scéal Jeaic agus an Gas Ponairí agus na príomh eachtraí ón scéal 

sin. 

 Déan plé leis an ngrúpa:- Céard atá ar eolas againn go dtí seo?-  Cá bhfuil suíomh an scéil 

lonnaithe?- Céard atá ar eolas againn faoi na daoine i gCois Cuain?- Cén cineál oibre a 

dhéanann siad?- Déan cur síos ar an oileán 

 Ag soiléiriú na rólanna laistigh de gach grúpa clainne- Beidh gach grúpa mar chlann ar leith 

i mbaile beag Cois Cuain. 

 Le dán bunaithe ar an téama Scoil, déanfar plé ar na caractairí sa dán, agus 

príomhrudaí a tharlaíonn sa dán, ionas go mbeidh muid in ann píosa dramaíochta a 

chumadh leis na ceisteanna Céard? Cén? Cathain? Cé? mar uirlis. 

 I mbeirteanna agus ag seasamh os comhair a chéile, tá ar A ghnníomaíocht a 

dhéanamh agus tá ar B an ghníomhaíocht sin a choipeáil. 

 Tuarimí difriúla a thabairt do cuigear faoin bogadh chuig an oilean nua ach níl cead acu aon 

rud aon a rá I rith an chruinniú mór go dtí go deireann an múinteoir go bhfuil ar gach duine 

bogadh go dtí an oileán nua, ansin deireann na daoine seo gur chuala siad ráflaí difriúla 

faoin oileán. 

 Plé idir na clainne go léir ansin téann siad go léir ar ais agus pléann siad gach rud lena 

clainne féin. Céard a bhfuil orthu tógáil leo don turas báid. 

 
-  

 

Rang a 4: 

Snáithe: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a 

chothú 
 

Snáithaonad: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta 
 

- chor i saol teaghlaigh, an fhearg agus an frustrachas a eascraíonn as coimhlint i dtaobh athrú an chainéal 

teilifíse a eispéiriú 

 

- fháiltiú a bheartú le haghaidh ball treibhe lena bhfuil siad in iomaíocht ach a bhfuil a gcabhair ag teastáil 

chun tuama ursanach a thógáil 

 

- easaontas i measc grúpa páistí ag imirt cluiche 'cleas na bacóide' 

 

- litir ón Tiarna Caernarfon a léamh dóibh, litir ina dtugtar cuireadh dóibh teacht ar fheachtas chun na 

hÉigipte chun tuama Tutankhamun a thochailt 

 

- o ina rólanna mar bhaill treibhe, cinneann na páistí ar thuama ursanach a thógáil, ach de réir mar a thagann 

forbairt ar a gcarachtair i gcaitheamh na drámaíochta cinneann siad ar éirí as an tionscadal 

 

- tá míol mór tar éis teacht i dtír ar an trá: spreagtar na páistí chun a ligean orthu féin gur daoine áirithe iad a 

bhfuil dearcadh faoi leith acu i leith an mhíl mhóir (dearcadh nach ionann le dearcadh na bpáistí féin) 
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- castar Clann Lir ar ghrúpa daoine a bhfuil tuairimí éagsúla acu i leith ealaí 

 

- i radharc ar bord loinge cuirtear mionteagasc ar bhall amháin den ghrúpa a léiriú chomh smaointeach is atá 

(Naomh) Pádraig i gcomparáid leis na gialla eile 

     

- shamhlaigh mata corpoideachais mar bhrait dhraíochta ar féidir leo eitilt go críocha éagsúla 

 

- shamhlaigh aon rud mar mheaisín a bhfuil sé/sí ag iarraidh é a dhíol ar an margadh 

 

- a thabhairt faoi deara gur féidir le hiomaitheoirí argóna agus iad ag druidim i dtreo a chéile go dréimreach 

an bharúil a threisiú gur gearr go mbeidh said i gcochall a chéile 

 

- mar a mhéadaíonn ar an bhfonn imeachta a luaithe agus a chinntear ar fheall a dhéanamh ar chara a 

thabhairt faoi deara 

- muintir atá stiúgtha ag an ocras sa bhaile, an dtabharfaidh siad an chloch leo nó an bhfágfaidh siad sa 

phortach í agus filleadh ar an mbaile chun teacht i gcabhair ar a muintir 

 

- agus é ar eolas go bhfuil an taoide ag tuilleadh go tapaidh agus nach bhfuil snámh ag cuid de na páistí, a 

chinneadh cé acu ab fhearr iarracht a dhéanamh ar lapadaíl go háit slán nó an oíche a chaitheamh ar an oileán 

 

- agus a fhios acu gur thit an páiste isteach sa loch, cinneann na tuismitheoirí ar a fháil amach cé mar a tharla 

an timpiste 

 

- tá a fhios ag Aonghas go bhfuil Pádraig naofa agus ní maith leis cur isteach ar a phaidreacha; léirigh an 

méid a tharlaíonn nuair a shánn Pádraig cos Aonghasa de thaisme 

 

    * eolas ar na rialacha a chabhraíonn chun fócas a choinneáil beo sa 

      ghníomhaíocht dhrámata a shealbhú 

 

rialacha simplí, m.sh. 'déan do chuid', 'creid é, tá sé ag tarlú duit', 'éist le tuairimí daoine eile agus tóg ceann 

díobh' 

 

- ciall an tomhais a threoróidh é/í chuig an áit ar thuirling an UFO a dhéanamh amach ón léarscáil 

 

- leantar an cinnire agus na hairm á n-iompar tríd an mbearna chaol sléibhe 

 

- cabhraítear leis na páistí an spásaire a theagasc chun na bláthanna a shaothrú 
 

    * mar bhall buíne, tosú ar theannas a thabhairt isteach i ngníomhaíocht dhrámata 

           

- o mionteagasc a thabhairt don triú carachtar atá ar tí páirt a ghlacadh sa drámaíocht agus beartas dá c(h)uid 

féin aige/aici nach bhfuil aon eolas ina thaobh ag an mbeirt atá gafa sa drámaíocht cheana 

 

- spreagann oibrí santach ag tuama Tutankhamun daoine atá gnóthach i mbun cóipeanna d'iairiglifí a 

dhéanamh chun gach is féidir leo a ghoid 

 

- i ndrámaíocht faoi na difríochtaí idir dhá ghrúpa páistí, cuirtear leis an teannas trína chur i dtuiscint do 

chách go bhféadfadh duine ar bith i gceann de na grúpaí bheith ina spiaire ag an ngrúpa eile 

 

- léirigh an radharc nuair a dhéanann duine de na gialla iarracht ar éaló ó lár an mhargaidh, áit a bhfuil 

Miolchu ag ceannach Phádraig 
 

    * tosú ar script a úsáid mar réamhthéacs 

 

- o is é uain an tsaineolaí iairiglifí spraoi a dhéanamh dá c(h)omhghleacaithe sa champa oibre trí scéal na n-

iairiglifí a rinne sé/sí a chóipeáil a léiriú. 
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Snáithaonad: Léirsmaoineamh ar dhrámaíochta 
 

    * léirsmaoineamh agus meastóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht dhrámata ar leith d'fhonn cúrsaí 

forbartha eile a chruthú mar mhalairt uirthi 

 

- o fiafraíonn sé/sí de/di féin an mar seo a chaithfeadh tuismitheoir lena p(h)áiste agus cén chríoch a 

d'fhéadfadh bheith ar an drámaíocht dá mbeadh sé/sí féin níos cineálta 

 

- i ndrámaíocht faoi chairdeas fiafraíonn an buachaill bó de féin ar chóir dó a insint don sirriam cad a chonaic 

sé á dhéanamh ag a chara 

 

- cinneadh an bhfuil an drámaíocht sách spreagúil agus machnamh ar a bhféadfaí a dhéanamh chun é a 

dhéanamh níos spreagúla fós 

 

- o trí mheán dráma i dtaobh páiste nach gceadaíonn a t(h)uismitheoirí dó/di choíche a rogha rud a dhéanamh, 

ceisteanna i dtaobh saoirse agus freagrachta a chur agus a iniúchadh 

 

- dá mbeadh ar dhuine sraithscéal a dhéanamh i dtaobh na scoile, an radharc is fearr a thabharfadh léargas ar 

an scoil a léiriú mar radharc ghrúpa i dteanntale páistí eile 

 

- léiríonn grúpaí beaga freagairt daoine ag ócáidí mórathruithe sa stair 

 
- o an tuairim atá ag páiste amháin gur seafóid atá sa dráma toisc gur fadó riamh a bheadh an bhaicle gafa dá 

ndéanfaidís iad féin a iompar mar a rinne 

 

- léirsmaoineamh a dhéanamh ar an gceist seo: an ndéanann tuismitheoirí i gcoitinne iad féin a iompar faoi 

mar a rinne na tuismitheoirí sa dráma? 

 

- de thoradh na drámaíochta a rinneadh faoi thuama ursanach, léirsmaoineamh a dhéanamh ar an méid 

fadhbanna a bhí le sárú ag daoine anallód chun an t-imshaol atá againn inniu a chruthú 

 

- tá cartlannaithe thuama Tutankhamun ag tiomsú stair na tochailte agus ní mór do gach duine acu 

beathaisnéis ghearr air/uirthi féin a chur i láthair agus a c(h)uid oibre a mhíniú. 

 

Snáithaonad: Comhoibriú agus cumarsáid i ndéanamh drámaíochta 
 

- o rólanna a mhalartú le chéile i mionghrúpaí oibre sa chaoi go bhfaighidh gach ball den ghrúpa deis a chion 

féin a thairiscint agus gach carachtar á mhúnlú 

 

- comhoibriú le baill eile an ghrúpa agus léiriú ealaíne á dhéanamh ar an sort saoil a gcónaíonn muintir na 

gcreag ann 
 

- taighde a dhéanamh ar na cineálacha uirlise tí agus feirme a d'úsáideadh daoine míle bliain ó shin chun 

taithí a fháil trí mheán na drámaíochta ar an gcineál oibre a d'fhéadfaidís a dhéanamh 

 

- o in obair mhionghrúpaí, tobchumadh a choinneáil ar siúl ach gan athrá, d'fhonn airgtheacht agus 

cruthaitheacht a chinntiú 

 

- cad is ceart a dhéanamh, tá feirmeoir tar éis dul go dtí na Gardaí toisc go raibh duine mar bhall den ghrúpa 

ag foghlú ar thalamh an fheirmeora, cloí leis an gcinneadh sin agus glacadh lena iarmhairtí sa drámaíocht 

 

- le cabhair léarscáile a chuireann an múinteoir ar fáil, a shocrú cé acu bealach ab fhearr a ghabháil go dtí 

teach an fhir a dhéanann cairdeas 

 

 - bád iompaithe bunoscionn san fharraige, an lón bia ag dul i ndísc, a chinneadh mar bhall den ghrúpa cé acu 

ab fhearr tosú ag ithe anois agus a bheith ag súil go ndéanfar an grúpa a tharrtháil nó an bia a chiondáil agus 
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síneadh a bhaint as 

 

    * agus téacs na drámaíochta á chumadh, caidreamh ficseanach a fhorbairt trí idirghníomhaíocht leis na 

carachtair eile i radhairc mhionghrúpaí nó ranga iomláin 

           

- o an tionchar a bhíonn ag iomaíocht idir threibheanna ar chaidreamh nuair a bhíonn bia á roinnt a 

fhionnachtain 

 

- an caidreamh a fhásann idir dhaoine nuair a bhíonn imní orthu an dtiocfaidh gaolta leo slán trí stoirm ar an 

bhfarraige a fhionnachtain 
 
- an fhorbairt a thagann ar chaidreamh a fhionnachtain i radharc ina dteipeann go tobann ar an solas i dteach a 

bhfuil taibhsí ann 

 

    * radharc as an dráma a léiriú go spontáineach do dhaoine eile nó radharc a cheap mionghrúpa ag obair ag 

an am céanna a léiriú don chuid eile den rang 

 

- o mar chuid de dhrámaíocht faoi pháistí ag tógáil tuama ursanaigh, leírigh leathnóiméid de ghníomhaíocht 

ina bhfulaingíonn baill na treibhe cruatan 

 

- léirigh mar a bhí cúrsaí sa bhaile nuair a seachadadh litir an mhúinteora ag insint go raibh Jenny á mí-

iompar féin 

 

- léirigh, i ról mar ghrúpaí bleachtairí i ndráma faoi choir, mar a cheapann gach grúpa a tharla an choir 

 

- i ndráma faoin saol in oileán teochreasach, a léiriú cé mar a fhásann an gaol caidrimh idir na cailíní nuair 

a théann siad ag snámh san fharraige. 
 
Rang a 5 agus Rang a 6 

Snáitheanna: Dramaíocht chun mothúchain, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a 

chothú 

Snáith Aonad: Iniúchadh agus déanamh drámaíocht 

- Pairt a ghlacadh go cuí agus gan stró I gcomhtheacs ficiseanach drámata, le lucht féachana nó 

gan ceann 

- Dráma a dhéanamh as liosta focail nó cúpla leid bheaga I ngrúpaí 

- Scóip an ról agus an carachtair a leathnú go fíreannach 

- I gcomhtheacs áirithe úsáid spás agus rudaí chun téama an dráma a chur in iúl, cathaoireacha, 

boird, culraí 

- Agallamh a chur ar dhuine bunaithe ar an téama faoi leith 

- Inniúlacht a fhorbairt ar chur I bhfeidhm na rialacha imeartha a choinníonn fócas I ndramaíocht 

bheo. 

- Conas dhá radharc a léiriú ar stáitse dan mórán athrú timpeall 

- Teannas a oireann do théamaí a chruthú 

- Comhraití agus píosaí scripte a léiriú go mion agus guthanna agus teanga cuí in úsáíd 

- Idirdhealú a dhéanamh idir na cinéalacha difriúla genre, leithidí coiméide, tragéide, fantaise 

 

Leirsmaoineamh ar dhrámaíocht: 

- gníomhaíocht drámata a chruthú a léireoidh na ceisteanna a scrúdú 

- duine a chur ar bhanraí teo 

- cinneadh a dhéanamh ar cheart do charachtar faoi leith a scaileadh 

- plé a dhéanamh ar conas is féidir dráma, nó sceitse a fheabhsú, gluaiseacht gníomhaíocht teanga, 

guth, ciúinniú 

- an aoibhneas idir scéal, téama agus táithí an tsaoil a fhoghlaim trí drámaíocht 

- radharcanna a chrúthú bunaithe ar chúpla prop nó liosta focail gur féidir teacht I fírích ar bhealaí 

éagsúla 
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- bulaíocht a iniúchadh tríd dramaíocht faoi cailín nó buachaill 

- gnéithe den OSPS a léiríú tríd an dramaíocht 

- trí leas a bhaint as na learfáis go léir a thagann ón abhair dhrámata agus an forabirt is féidir a 

dhéanamh orthu 

- píosaí gearra bunaithe ar théamaí stairiúla a phlé agus a léiriú, Conas Cathain, Cén fáth  a 

mbeadh cúrsaí an tsaoil 

- píosaí gearra hipitéisí a bhunú ar théamaí n bliana 

- deireadh nau a thabahirt do dhrama mar a bhíonn  ag na sobalchláir 

- páistí I ról agus an rang ag cur ceisteanna orthu 

 

Comhoibriú agus cúmarsáid I ndéanamh drámaíocht: 
- an cumas a fhorbairt as ról, cumarsáid a dhéanamh le daoine agus comhoibriú leo I munlú 

drámaíochta 

- I ndramaí na Nollag nó amanna eile den bhlain cinneadh a dhéanamh ar an sórt radhairc is fearr 

a léireoidh don lucht féachana an scéitse á chur I láthair. Ceol a phiocadh, amhráin a léiriú leis 

- Ceisteanna a fhreagairt agus a chur I dtaobh conas ba chóir don dráma a dhul, bunaithe ar an 

Ghorta Mót nó ar eachra stairiúil eile 

- Cluichí a imirt chun iad féin a chur in iúl mar mím nó searaidí 

- Sceitsí beaga bunaithe ar theamaí eagsúla mar An teilifís, Ag Siopadóireacht a léiriú, nó sceitse 

idir duine agus an phríomhoide nó le do Mham chun mothúchain agus féinmheas a iniúchadh 

- Dramaí ghearra a léamh agsu comhoibriú idir na bpáistí chun brí agus comhtheacs a léiriú 

- The Scottish Play bunaithe ar MacBeth, Feascaht teanga, sean Bhéarla a léiriú 

2. Gnéithe na drámaíochta 

- Creidimh- Sa ghnáthdhrámaíocht tá sé mar nós go nglacann daoine páisrt I bpróiseas chun 

téascanna léirithe a dhéanamh chun teascanna léirithe a dhéanamh leis an gcuspoir go 

gcomhlíonfaí ceann de na trí fheidhm seo a leanas: an t-aisteoir: ag déanamh aithrise ar 

iompraíocht bheatha go dtí go neiríonn leis/lei géilleadh don fhicsean agus é/í féin a iompar 

amhail is dá mbeadh sé/sí ag maireachtail sa nóiméad eiseach ficseanach. An stiúrthóir: ag 

cinntiú go bhfuil léiriú na beatha go cruinn agus go ndéanann sé ciall don chluas agsu don tsúil, 

An tUdar: ag tochailt le haghaidh brí agus ag cur tús le nóiméad drámaíocht a d’fhéadfadh dul I 

dtreo tuisceana a d’fhéadfadh bheith suntasach. 

- ról agus carachtar- Sna céimeanna tosaigh I nglacadh le carachtair sa dráma ní dhéanfaidh an 

páiste aon rud thar ról a ghlacadh chuige féin. Tá sé tabhachtach idirdhéalú a dhéanamh idir ról a 

imirt agus an rud ar a dtugtar go minic rólghlacadh.  

- Aicsean- Eascraíonn aiscean as an idirghníomhacht idir carachtair agus suiomh. Sa drama 

roghnáithear carachtéir agus súimh I dtreo is go dtiocfaidh coimhlintí áirithe, teannas, ceisteanna 

nó roghanna nár réiríodh astu. Is sa réiteach nó iarracht ar réiteach a dhéantar orthu seo a luíonn 

an t-aicsean sa dráma. Gníomhaíonn agus idirghníomhaíonn na carachteirí lena chéuke agus duil 

acu sa suiomh inar fágadh iad a réiteach. I rith an aiscin tagann athrú agus forbairt ar an suiomh 

tosaigh, ficseanach, agus ag eirí as seo tiocfaidh forbairt ar na carachteirí dhifriúla. Is é bunus a 

drámaíochta mar sin ná na mionathruithe a tharlaíonn I dtosca agus I ndearcadh grúpa carachtar I 

suíomh ar leith agus is tría an aicsean I rith na dramaíochta a tharlaíonn an mionathrú seo. 

- Suíomh- Is iad caractéir, aicsean agus am a sholatharíonn an “cé hé” “Cad é” agus “Cathain” I 

ndramaíocht. Áiríonn gné an tsuímh an “Cén áit”. Cé go dtarlaíonn drámaíocht I ndiminsiún 

ama, tá láthair aico freisin: tarlaíonn sí in ait éigin. Tá dhá thréith shainiula ag an ngné seo, 

suíomh, I ndrámaíocht 

- An suíomh ina dtarlaíonn an t-aicsean ficseanach 

- An úsáid a bhaintear as fíorshuíomh nó as an spás atá ar fáil, chun an méid seo a léiriú 

- Tá comhbheith agus idirghaol an tsuímh réalaigh agus an tsuímh fhicseanaigh idir chasta agus 

sholúbtha araon. 

- Ám- Tarlaíonn gach aicsean drámatiúil, ar nós na beatha daonna ar fad, I ndiminisiún ama. 

Cuireann cuspóir ábhair an churaclam. Breathnaigh conas a théann an t-ám ficiseanach atá thart 

agus an todhchaí inmhianaithe fhicseanach I gcion ar ghníomh drámatúil an ama I láthair, 
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scáthán ar ghné an ama. Tosnaíonn dráma stáitse le carachteirí áirithe I suiómh ar leith agus 

bíonn sé I gceisr ann go dtiocfaidh mionathrú ar na carachteirí sin, agus ar an suíomh ina bhfuil 

siad. Is gné é an t-ám go príomha sa mhéid go dtosnaíonn gach ceann de na carachtéirí le cúlra 

áirithe agus gur féidir leo forbairt a ghnóthú amach anseo trí ghníomh na drámaíochta. 

Caomhnaítear an méid a tharlaíonn roimh anaicsen I gcuimhne fhicseanach na gcarachtar 

- Teannas Tá teannas riachtanas don drámaíocht, toisc gurb é an teannas a thiomáineann gníomh 

na drámaíochta ar aghaidh. Eascraíonn sé nauir a thugann caractéir aghaidh ar riachtanas, 

roghanna agus mianta contrártha agus eascraíonn éiginnteacht as seo. Beidh foinse an teannas 

mar chuid nádúrtha de shuíomh an dráma agus I bhfreagairt na gcarachtar ina leith. Ag eascairt 

as an gcoimhlint maidir le riachtanas, roghanna agus mianta is mian le carachtar amhain nó bries 

nó tá ceangal air/ uirthi mian a chur in iul chun an aincheidr a reiteach agsu éalú ó na ceangail 

san éiginnteacht fhicseanach atá ann anois. Tiomáinfidh sé seo an t-aicsean ar aghaidh agis 

fóbróidh sé na carachtair I dtreo na todhcaí fisceanaí 

- Suntas- sainmhiniú adb fhearr a thabhairt ar shuntas ná an ábharthacht bhúnúsach atá ag píosa 

drámaíochta le gné éigin den saol. Chomh maith le gach iarracht ealaíonta eile, lorgaíonn 

drámaíocht soleiriú, soilisiú, miniú nó athshainmhiniú a dhéanamh ar eispéireas daonna. Beidh 

éagsúlacht ollmhór ar mhéid is ar dheathoradh na hairrachta seo agus braithfidh siad I measc 

rudaí eile ar chuspóirí an léirithedhrám atúil áirithe. Mar sin féin pé acu traigéide an choiméide 

is éadroime nó próiseas gníomhachta dráma í an drámaíocht sa seomra ranga, tabharfar a 

ábharthacht, bíodh sí beag nó mór, don eispéireas daonna faoi deara fós. Beidh an suntas nó an 

domhainbhrí seo I ndrámaíocht mar chuid den eispéireas iomlán drámatúil, ach is féidir é a chur 

I gcomparáid ar an mbealach is dirí le téama na drámaíochta agus an phlota, trína ndéantar 

athraonadh air 

- Genre- Is í an dramaíocht nádúrtíoch an genre a dhéanann an aithris is cruinne ar mhionsonraí 

an tsaoil. Is easca an genre seo do pháistí ná aon cheann eile. Tá sé seo an-soiléir sa luí atá ag 

páistí óga le súgradh cur I gceill. I súgradh cuir I gcéill cruthaíonn siad rélachas siombalach, 

trínar féidir leo iniúchadh a dhéanamh ar an bhfíorshaol agus teacht chun reitigh lena 

choimhthíos, ach ag fanacht I gconaí laistigh den tsábháilteacht ina saol ficseanach féin. I gcothú 

agus I gcaomhnú an dúchas le gaghaidh súgartha cur I gcéill trí ghníomhachtaí 

chomhsheasmhach drámaíochta, taréis don chlaonadh spontáineach ina leith a bheith imithe I 

leig, cuireann an genre nádúraíoch deis den saghas céanna ar fail do pháistí ar nuaíocht an 

eispéiris a iniúchadh, mar aon leis na saincheisteanna a tharraingíonn sé anuas. Tá sé 

tabhachtach mar sin féin go gcuirfear lánacmhaínn na drámaíochta ar fáil don pháiste agus 

chuige seo ba choir go mbeidh leathnú diaidh ar ndiadh ar a chuid eispeiris drámaíochta ag cur 

san aireamh genres seachas an genre nádúraíoch. Is í an traigéide an genre is cóngaraí dó. 

Na réamhriachtanas chun dramaíoht a dhéanamh 

- Comhshnaidhmeann an cuntas thuas ar an mbunaonas, an bloc tógála, in eispéireas na 

dramaíochta,na trí reámhriachtanas chun próséis drámaíohta a dhéanamh sa seomra ranga, is iad 

sin: 

- Ábhar- Bíonn ábhar na drámaíochta bunaithe I gconaí ar ghné éigin den saol. Tá a bhunábhar 

mar theaglaim 

- D’ábhar a raibh taithí air, a samhlaíodh nó ar léadh fapo 

- De ghnéithe den saol nó am atá thart, ón am I láthair nó sa todhchaí fhéideartha a spreagfaidh 

fiosracht na bpáistí 

- De riachtanais cúraimí agus ábhair bhuartha na bpáistí 

- De shaincheisteanna, mar chaidrimh ba mhian leis an múintoeir a iniúchadh trí dramaíocht 

- D’ábhair curaclam, ar féidir le drámaíocht a léirmhiniú agus ar gá an ghné dhaonna de a 

iniúchadh go gníomhach, b’fhéidir. Seolfaidh an múinteoir n apáistí I dtreo an ábhair, a 

thabharfaidj treoir chuig sainchesiteanna téamaí agus eolas a cheaptar a bheith tábhachtach do na 

daltaí ag a léibhéail ar leith forbartha. 

- An lionsa ficsineach- nuair a bhíonn an t-abhar roghnaithe scrúdaitear é trú mhéan an lionsa 

fhicsaeanaigh. Is é seoi an bealach ina n-aistrítear an t-abhair in scéal. Tá ciall dhúbailre leis an 

gceist “Cad é an scéal?” agus is é sin “Cad é an fíorshuíomh” agus “Cad é an ficsean”. 
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Breathnóidh raimh ar chumadh plota agus ar théama ó mhiotas go finscéal go Shakespere go 

sraithscéal teilifíse, mar shlí dhlistineach chun réaltacht a thusicint. Mar shampla, d’fhéadfaí 

saincheist na bulaíochta a scrúdú trí fhicsean a chumadh faoi buachaill agus a mhadra, a chairde 

agus a thusimitheoirí, a gcinéaltacht agus a gcrúalacht. Tabharfaidh scéalaíocht den saghas seo 

deis don pháiste a bhfuil claonadh chun bulaíochta ann/inti chomh maith leis na páistí úd a 

bhfuil bulaíocht fulaingthe acu, ar ionannú a dhéanamh leis an mbuachainn ficseanach atá ag 

fulaingt bulaícohta agus na saincheisteanna atá I gceist a scrúdú, gan an chosaint phearsanta a 

dhéanamh a bheadh riachtanach dá dtabhatfaí do díreach faoi ábhair. Coinníonn lionsa an fhicsin 

an tsaincheist fada go leor amach chun gur féidir leis na rannpháirtithe í a láimhseáil le braistint 

sábháilteachta, ach ag an am céanna í a chur I láthair ar chaoi a mbíonn na gneithe riachtanacha 

inti soiléir. 

- Timpeallacht shábháilte a chruthú sa seomra ranga.- Braitheann cumadh drámaíochta ar 

ghábhail isteach I saol na drámaíochta leis an oiread dáirireachta, údarachta agus spontáineachta 

I gcomhréir díreach leis an tsábhailteacht a mhothaíonn an páiste. D’fheadfadh neamhdhaingne 

éirí as meon an pháiste, as a chulra teaghlaigh, as caidrimh shóisialta sa rang, nó as cé chomh 

sábhailte ina mhothúchain a bhraitheann sé/sí I gcomhludar an mhúinteora. Is féidir leis an 

múinteoir tabhairt faoi na fadhbanna seo go díreach sa rang drámaíochta trí fhicsin a chruthú a 

dhéanfaidh iniúchadh ar shaincheisteanna mar chothroime idir fir agus mná, féinmheas, luach a 

chur a rdifríochtaí, agus glacash la freagracht nó dearcadh dearfa a fhorbairt I leith réiteach 

fadhbanna. Mar sin féin ní aimseoidh sé/sí obair fhíorspontáineach agus machnamh úrnua ón 

rang gcothaítear an dearcadh seo de shíor ag léibhéal practiúil sa cheacht drámaíocht. 

3. Páistí le Riachtanais Speisialta 

Seo na straitéisí a bheidh in úsáid chun cabhrú le daltaí atá deacrachtaí acu san 

ábhar:  

Straitéisí Difreálaithe Féideartha:         

 Is féidir leis cuidiú go mór mór le forbairt teanga an pháiste trí leathnú a dhéanamh ar stór 

focal is ar chumas cur i láthair 

 Am sa bhreis chun scil a chleachtadh 

 An-chuid spreagtha agus athrá treoracha ag teastáil ón bpáiste a bhfuil deacrachtaí foghlama 

aige/aici. 

 Dul chun cinn a dhéanamh ar do luas féin 

 Meascán de theagasc ranga agus obair ghrúpa a úsáid 

 Tar éis ceacht ranga tascanna ar eibhéil éagsúla castacha a thabhairt do ghrúpaí difriúla 

páisti 

 Fianaise éagsúil a úsáid 
Raon ceisteanna a úsáid agus raon tascanna a chur ar fáil 

I ngeall ar nádúr na drámaíochta agus ar an eispéireas sainiúil atá le bronnadh aici tá áit ar leith aici in 

oideachas paistí le riachtanas spéisilata. Is feidir tairbhe ollmhór a theacht aisti chomh fada is a bhaineann le 

forbairt mhothaitheach agus chogneolaíoch. Ní féidir le treoirlínte ginéaralta do mhúinteoirí áfach, ach 

tuairim an-ghinéarálta a thabhairt den mhéid is féidir leis an drámaíocht a bhronnadh san achar seo. 

Le linn forbairt a dhéanamh ar choincheapa an pháiste faoi ghnéithe na drámaíochta mar shuíomh agus am, 

cothaítear aireachtáil spáisúil agus tuiscint níos cruinne ar choibhneas amanna le cheile. 

Ina theannta sin cabhróidh an scéal atá mar bhun le próiseas na drámaíochta agus le forbairt ar chumas an 

pháiste chun nádúr seicheamhach imeachtaí a thuiscint agus a chur in iúl, agsu cothófar cumhachtaí 

dianmhachnaimh tríd an tábhacht a bhaineann le fócas a chur ar ghnéithe difrúla de ghníomhachtaí 

drámaíochta 

4. Comhtháthú na drámaíochta le hachair eile churaclaim 

Braitheann comhthathú ar an gcinneadh go hiomlán ar an méid a chuirfidh an drámaíocht leis an 

eispéireas foghlama san acht lena bhfuil gnéithe I gcion ar an gcinneadh seo: 
- Nádúr an abháir 

- Conas a chuirfear eispéireas drámaíochta na bpáistí agus castacht an ábhair atá le foghlaim le chéile. 

- Oiriúntacht na drámaíocht chun déileáil le corp eolais in achar eile curaclaim atá níos leithne, mar 

shampla mar a d’fhorbair cúrsaí iompair 
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- Mothalacht an mhúinteora I leith eispéireas fhoghlama a tharlaíonn gan coinne agus atá spontáineach 

agus ar féidir le drámaíocht iad a chur ar fáil sa ghníomhaíocht sheachtainiúil sa seomra ranga 

- An méid is féidir le drámaíocht deacrachtaí áirithe foghlama nó coincheapúla a d’fhéadfadh a bheith ag 

an rang nó ag grúpa nó ag páistí aonair a sharú. 

- Is féidir drámaíocht a chomhthathú le gnéithe eile den churaclam ach an drámaíocht féin a úsáid mar 

thúsphointe 

- Níor cheart drámaíocht a úsáid mar mhodh níos tarraingtí chun piosa éigin eolais a chur I láthair ach mar 

mhodh trína mbeidh an t-eolas sin ar fail don pháiste ar bhealach nach féidir é a dhéanamh in aon 

chomhthéacs foghlama eile. 

5. Ag breathnú go dlúth ar obair pháistí. 

Tarraingeofar an rogha ábhair don churaclam drámaíochta as 

- Eispéireas laethúil an pháiste 

- Saincheiseanna ar leith mar fhreagracht ar mhian leis an múintoeir a iniúchadh trí dhrámaíocht. 

- Gnéithe den saol san amáta thart san ám I látháir nó sa todhchaí féideartha a mhúsclóidh 

fiosracht an pháiste. 

- Riachtanas, cúraimí agus ábhair bhuartha an pháiste 

- Ábhar agus saincheisteanna ó achair eile curaclaim. 

Múnlóidh an méid a chuirfear foghlaim an pháiste chun cinn ag rannpháirtíocht trí dhrámaíocht, le 

gnéithe ar leith d’abhar a tharraingitéar as na foinsí seo, an dara fócas is mó de mhonatóireacht ar 

obair páistí 

Os rud é go ndíorthaíonn buntáistí foghlama na drámaíocht ó phróiseas na drámaíocht féin den 

chuid is mó níl ach líon treoranta d’uirlisí measúnaithe annatá oiriúnach dó. 

Is iad seo 

- Breathnóireacht an mhúinteora 

- Tascanna agus teisteanna a dhearann an múinteoir 

- Samplaí oibre, bailiúchain agus tionscadail 

- Próifilí curaclaim. 

6. Múinteoireacht Ilghrádach 

- Comhra faoi an Afraic agus scéal daoine an Afraic a chloisteáil agus ansin ag déanamh 

hotseating agus aisteoireacht faoi saol an pháiste san Afraic. 

- Ag éisteacht le scéal san India agus saol an chailín agus ag úsáid an samhlaíocht chun saol an 

India a fhéicéail. 

- Ag éisteacht le scéalta eile I dtíortha eile agus ag úsáid an samhlaíocht chun saol na tíortha eile a 

fhéicéail. 

 Pléan Ullmhúcháin 
7. Amchlár 

- Tá uair a chlog le déanamh sa ndráma gach seachtain ag gach rang.  Is féidir comhtháthú a 

dhéanamh le dráma leis na hábhair eile freisin. 

- Go hairithe I rith ám Nollaig bíonn níos mó ám ag dul don dráma le cleachtaigh a dhéanamh ar 

dhrámaí na Nollag. 

- Cuireanna cuid de na ranganna isteach ar na comórtasaí Coirm agus Cumann Scoildramaíochta 

agus bíonn ám ag teastail leis an dráma a chleachtaigh chun é a chur ar an stáitse. 

- Cé gur cheart riar seachtainiúil ama a bheith ag gach rang le haghaidh drámaíocht I halla na 

scoile nó sa seomra ilfhóinteach, éileoidh nádúr na drámaíochta agus an éagsúla sna 

gníomhachtaí drámaíochta solúbthacht ar gach bhall den fhoireann. Mar shampla, nuair nach gá 

an spás mór a úsáíd le linn seachtaine áirithe don saghas gníomhachta drámaíochta ina bhfuil an 

rang páirteach d’fhéadfaí é a dháileadh ar rang eile ar bhonn quid pro quo. Chuige seo bheadh gá 

le comhoibriú agus le comhchomhairle rialta araon I measc baill foirne. Ba mhór an chabhair 

múinteoir a bheith ar fáil a d’eagródh drámaíocht sa scoil ina léithéid de chás. 

8. Achmhainní 

- Na páistí ag caitheamh éadaí difriúla a thugann leid dá gcarachtair. 

- Na feisteas agus props a bhailiú le haghaidh na comortasaí dráma. 

- Earraí a thabhairt isteach atá féiliunach le haghaidh an téamaí sa dráma. 
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- Reimse leabhair a chur ar fáil sa leabharlann chun go mbeidh na páistí inann iad a léamh agus 

stáideár a dhéanamh orthu. 

9. Sláinte agus sábhailte 

- Braitheann cumadh drámaíochta ar ghábhail isteach I saol na drámaíochta leis an oiread 

dáirireachta, údarachta agus spontáineachta I gcomhréir díreach leis an tsábhailteacht a 

mhothaíonn an páiste. D’fheadfadh neamhdhaingne éirí as meon an pháiste, as a chulra 

teaghlaigh, as caidrimh shóisialta sa rang, nó as cé chomh sábhailte ina mhothúchain a 

bhraitheann sé/sí I gcomhludar an mhúinteora. Is féidir leis an múinteoir tabhairt faoi na 

fadhbanna seo go díreach sa rang drámaíochta trí fhicsin a chruthú a dhéanfaidh iniúchadh ar 

shaincheisteanna mar chothroime idir fir agus mná, féinmheas, luach a chur a rdifríochtaí, agus 

glacash la freagracht nó dearcadh dearfa a fhorbairt I leith réiteach fadhbanna. 

- Spás mór a bheith acu san rang nó san halla nuair atá na páistí ag aisteoireacht. 

- Tuismitheoirí a thabhairt liom chuig na comortasaí dráma chun cabhrú liom smacht agus órd a 

chur ar na bpáistí. 

10. Pléanála na múinteoirí 

- Eispéireas laethúil an pháiste 

- Saincheisteanna ar leith mar fhreagracht ar mhian leis an múinteoir a iniúcadh trí dhramaíocht. 

- Gnéithe den saol san ám atá thart, san ám I lathair nó sa todhchaí féideartha a mhusclóidh 

fiosracht an pháiste. 

- Riachtanas, cúraimí agus ábhair bhuartha an pháiste 

- Ábhar agus saincheisteanna ó achair eile curaclaim 

- Munlóidh an méid a chuirtear foghlaim an pháiste chun cinn ag rannpháirteach trí drámaíocht le 

gnéithe ar leith d’abhar a tharraingítear as na foinsí seo, an dara fócas is mó de mhonatóireacht 

ar obair páistí. 

- Breathnóireacht an mhúinteora-  Seo é an cheann is mó a úsáideann múinteoirí agus an ceann 

is tairbhí chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na bpáistí I ndramaíocht 

- Tascanna agus teisteanna a dhearann an múinteoir. Tagann siad seo chun cinn go leanúnach 

le linn gníomhaíochta I ndrámaíocht, mar shampla nuair a iarrtar ar bheirt pháistí dhá charachtar 

a léiriú chun saincheist ar leith a iniúchadh, nó go n-iarrtar ar ghrúpa fadhb éigin a réiteach, nó 

chun teacht ar chinneadh faoin cúrsa nó faoin treo ar cheart a ghábhail sa drámaíocht 

- Samplaí oibre, bailiúchain agus tionscadáil. . I ndrámaíocht cuimsítear ina measc seo 

scríbhneoireacht, obair ealaíne agus samplaí eile d’fhreagairt na bpáistí ar a n-eispéiris 

drámaíochta, dá machnamh fúthú agus dá léathnú orthu 

- Proiflí curaclam. I gceist iontu seo tá raitis ghairide thuairisciúla ar éachtaí ar iompraíocht is ar 

dhearcadh na ndaltaí l dtaca le drámaíocht agus le foghlaim trí drámaíocht. D’fhéadfaisís a 

bheith caighdeánaithe le haghaidh léibhéal dhifriúil ábaltachta agus d,fheadfaí iad a úsáid chun 

dearbhú a dhéanamh ar chumais indibhidiúla na bpáistí maidir le gach ceann de na ráitís. 

- Cuntas míosúil a chóinneáil gach mí, pleananna fadthéarmacha agus gearrthearmacha a 

chóinnéail freisin. Caithfidh siad a bheith suas chun dáta. 

11. Forbairt Foirne 

Tá Jacinta Ní Chonghaile ag dreachtú an plean seo. Tá ar na muinteoií ar fad ag bailiú le chéile go 

rialta chun an plean dramaíocht a dhéanamh agus ag déanamh cinnte go bhfuil na snáitheanna sa 

churaclum clúdaithe. 

Is féidir leis na múinteoirí cursaí drámaíiochta a dhéanamh sa samhraigh nó I rith na bliana chun 

forbairt a dhéanamh ar na scilleanna. 

12. Comhpháirtíocht do thuismitheoirí 

- Na tuismitheoirí a thabhairt liom chuig na comortasaí drama chun tacaíocht a thabhairt do na 

páistí agus cabhrú leis an múinteoir. 

- Feistéas le haghaidh an drama agus na tuismitheoirí ag tabhairt isteach na headaí le haghaidh an 

dráma, is féidir leis na tuismitheoirí teacht isteach agus comhra a bheith acu faoina éadaí a bhí 

acu fadó agus céard iad na difriochtaí atá iontu. 

- Má tá na tuismitheoirí páirteach I ndráma is féidir leo teacht isteach agus comhra a bheith acu 

leis na bpáiste agus inseacht dóibh faoi saol na drámaíocht. 
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- Tá sé tabhachtach I gcomhthéacs teagmhála rialta idir tuismotheoirí agus an scoil go gcuirfí 

tuismitheoirí ar an eolas faoi gcabhair atá le tabhairt ag drámaíocht d’fhoghalim asd’fhorbairt an 

pháiste. sa chur chuige I leith na drámaíochta sa scoil ab chóir go mbeadh tuismitheoirí páirteach 

I bpleánáil chun tacaíocht a thabhairt do chur I bhfeidhm churaclam na drámaíochta. Is féidir leo 

freisin, de réir mar a oireann ar ócáidím cúidiú le heagrú na gníomhaíochta frámaíochta. Thar 

aon ní eile ba chóir tuismitheoirí a speagadh chun eispéiris drámaíochta páistí a phlé leo. 

Tabharfaidh seo ról luachmhar dóibh chun leirsmaoineamh na bpáistí ar dhrámaíocht a éascú. 

13. An Phobal 

- Tá na páistí istigh ar chomórtas agus imíonn muid go dtí an Uaimh agus an Muilleann gCearr 

chun an dráma a dhéanamh. Feiceann muid na drámaí eile sna scoileanna eile agus tugann muid 

tacaíocht le chéile. 

- Déanann an mhéanscoil ceoldráma gach blian agus tugann muid tacaíocht dóibh trí an dráma a 

fhéicéail. 

- Tagann bean isteach gach seachtain chun Speech and Drama a dhéanamh leis na páistí. Bíonn 

scrúdú le déanamh acu freisin agus grádanna. 

 Féidhmiú 
 

(a) Freagracht  

- Tá Jacinta ag dreachtú an plean drámaíochta mar phairt den post freagrach. Chabhraigh na 

múinteoiri ar fad leis an bplean seo a chur le chéile trí crunniú a bheith acu agus cabhair a fháilt 

óna pleananna fadthéarmacha agus an churaclam. Déantar measúnú ar an bplean drámaíochta go 

rialta 

(b) Am 

- Déanfar monatóireacht ar an bplean go rialta. 

 Measúnú 
(a) Rólanna agus Freagraíochta 

- Bhí Jacinta Ní Chonghaile ag dreachtú an plean drámaíochta mar pháirt den post freagrach. Bhí na daoine 

seo a leanas freagrach as an measúnú freisin. 

- Múinteoirí na scoile 

- An Bord Bainistíocht 

- Jacinta Ní Chonghaile 

- Na daltaí 

- Na tuismitheoirí 

- Eile 

- An príomhoide 

- Déanfar monatóireacht ar an bplean go rialta. 

(b) Am 

- Déanfar monatóireacht ar an bplean go rialta 

 Daingniú agus Cumarsáid  
Daingniú an Bhoird Bhainistíochta: 

 Drámaíochta. Oideachas Ealaíon An Churaclam 

 Drámaíochta Oideachas Ealaíon Treoirlínte do Mhúinteoirí  
 

 

        


