
Áiseanna Teaghlaigh  

don Cháisc  



Comharthaí 

Seo thíos roinnt comharthaí ar féidir a úsáid le tóraíocht 

uibheacha Cásca a eagrú sa ghairdín! 

Níl le déanamh ach iad a phriontáil ar chairtchlár,  

a ghearradh amach agus a ghreamú ar bhata  



Tóraíocht 

Uibheacha  

Anseo 



Féach  

ar dheis 

Féach  

ar chlé 



Fan  

ar dheis 

Fan  

ar chlé 



Ag  

éirí  

cóngarach 

D’aimsigh  

tú 

ceann! 



Uibheacha 

Anseo 

Uibheacha 

Anseo 



An  

Bealach 

Seo 

Lean 

Mise 



Neart 

Anseo 

Díreach 

ar 

Aghaidh 



Tóraíocht Uibheacha  

Seo thíos na leideanna a ghabhann le tóraíocht 

uibheacha sa ghairdín 

Thig leat na leideanna a chur taobh istigh de uibheacha 

plaisteacha le hubh seacláide ag an deireadh,  

nó uibheacha beaga a leagan amach tríd an ghairdín  

ar fad  



1. Níl an chéad cheann deacair, seo é an fáth, 

gheobhaidh tú ubh in aice le ……… 

 

2. Maith thú féin, d’áimsigh tú é,  

anois faigh an ceann atá i bhfolach sa chré 

 

3. Bí cúramach anseo, tá sé iontach géar 

úsáidtear é ag gearradh an fhéir 

 

4. Tá 4 rotha air, tá eochair de dhíth, 

amharc sa rud seo, beidh ubh deas istigh 

 

5. Úsáideann fear an phoist seo gach uile lá 

tá ubh ann inniu, ach billí de gnáth 

 

6. Lean ort anois, tá am iontach gann 

gheobhaidh tú ubh a seacht thíos faoi …….. 

 

7. Tá sé ag fás achan áit, tá sé gairid ‘s glas 

amharc anseo, beidh rud éigin deas 

 

8. Úsáideann tú seo le stuif a chaitheamh amach 

ach tá rud deas istigh ann, amharc isteach 



9. Seo é an scioból le haghaidh madra ‘s cat 

ach tá ubh eile le fáil ann, lean ort, isteach leat 

 

10.Tá 2 roth air seo, téann sé go gasta 

Má amharcann tú air, beidh rud éigin snasta 

 

11. Tá sé thart ar an ghairdín, le tú a choinneáil slán 

ach amharc ansin, tá ubh eile ann 

 

12. Bíonn éadaí ar crochadh anseo insa ghaoth 

ar aghaidh leat anseo, tá ubh eile de dhíth 

 

13. Déanann tú bia air seo nuair a thagann an ghrian 

ach ná leag do lámh air, nó beidh tú i bpian 

 

14. Tá muid beagnach críochnaithe, sa deireadh thiar thall 

amharc suas os do cheann, tá ubh eile le fáil 

 

15.Buaileann cuairteoirí air seo ‘s iad ag teacht chun tí 

ach amharc go géar air, an bhfuil rud éigin faoi? 

 

16. Gabh anois chuig an áit le suí taobh amuigh 

Agus gheobhaidh tú rud éigin blasta le hith’ 



Tóraíocht Uibheacha  

do Dhéagóirí 
In amanna bíonn tóraíocht uibheacha ró-pháistiúil do na  

déagóirí ach ní an ceann seo. Seo thíos dearbháin le cur 

taobh istigh de na huibheacha plaisteacha atá ar fáil go 

fairsing. Thig leo rudaí deasa a shaothrú tríd an tóraíocht 

seo a imirt. Thig leat na cartaí seo a phriontáil agus a chur 

taobh istigh de na huibheacha.  

Tá 2 bhosca folamh ann le bhur smaointí féin a chur isteach. 



Turas 

teaghlaigh 

do rogha áite 

 

Aip nó  

amhrán nua 

 

Dul amach 

le haghaidh 

uachtar reoite 

 

Saor ó  

obair tí 

ar feadh lae  

 

Fan i do shuí 

mall oíche  

amháin 

 

Dinnéar 

teaghlaigh 

amuigh  

 

Cluichí 

ríomhaire 

ar feadh uaire 

 

Turas chuig 

an phictiúrlann 

 

€5 airgead póca  

sa bhreis 

 

Cluichí boird 

leis an  

teaghlach 

 

I gceannas 

ar an teilifís 

ar feadh 

oíche amháin 

 

Bia a ordú  

chuig an teach 

 

 

Duine eile le do 

sheomra a 

ghlanadh 

 

Do chairde  

ag fanacht 

thar oíche 

 

Leabhar nua 

a cheannach 

 

Milseog a  

roghnú 

 

€10 i dtreo  

éadaí nua 



Toraíocht Uibheacha 

Gníomhach 
Seachas cuid mhór seacláide a ithe, seo bealach maith 

leis an aclaíocht a chothu. Cuir na cártaí seo sna 

huibheacha plaisteacha. Caithfidh na páistí an 

gníomhaíocht a dhéanamh sula mbogann siad ar 

aghaidh.  



Preab ar nós  

coinín ar feadh  

10 soicind  

 

Déan 10  

réaltléim 

 

Seas ar  

do chloigeann 

 

Seas ar chos 

amháin ar feadh  

30 soicind  

 

Cuir liathróid  

ar do chloigeann  

ar feadh 30  

soicind gan titim 

 

Cas timpeall  

20 uaire 

 

 

Déan an planc  

ar feadh  

bomaite amháin 

 

Cuir do mhéara  

ar do bharraicíní 

10 n-uaire 

 

Déan damhsa  

ar nós sicín  

ar feadh  

bomaite amháin 

 

Siúl ar nós  

portáin ar  

feadh bomaite  

 

Rith ar an  

spota ar  

feadh  

30 soicind 

 

 

Siúl ar nós  

moncaí ar feadh  

bomaite 

 

Léim suas agus  

síos 10 n-uaire 

 

Déan 5 bhurpaí 

 

Bog ar nós  

nathair nimhe 

ar feadh bomaite 

 

Déan 20 suí  

aniar 

 

Déan 20 brú  

aníos  

 

Siúl ar nós eilifint  

ar feadh 

30 soicind  

 



Tóraíocht Uibheacha 

Taobh Istigh 

Ní féidir bheith ag brath ar an aimsir, fiú ag an am seo 

bliana. Ar lá fliuch, is féidir na leideanna seo a úsáid le 

tóraíocht uibheacha a eagrú taobh istigh den teach 

Níl de dhíth ach na huibheacha beaga plaisteacha agus 

ubh seacláide an pháiste don deireadh 



1. Beidh an chéad ubh in áit sa tigh, 

a mbíonn litreacha agus billí de gnáth ina luí 

 

2. Tá súil agam nach bhfuil tú dódóite, 

seans go mbeidh an chéad ubh eile reoite 

 

3. Má bhíonn tuirse ort lá ar bith,  

sa seomra seo, is féidir leat suí 

 

4.Seo an áit a mbíonn uibheacha de gnáth, 

ach tá ceann ar leith anseo don lá 

 

5. Tá do ghruaig mí-néata, úsáid mé 

agus gheobhaidh tú ubh uimhir a sé 

 

6. Amharc san áit nach mbíonn na héadaí glan 

gheobhaidh tú ceann eile, ní bheidh tú gann 

 

7. Tá tú ag déanamh go maith. Anois, istigh 

chuig an áit a ndéanann tú do chorp a ní 

 



8. An bhfuil tú túirseach fós? Le do thoil, ná bí, 

cuireann tú seo ort nuair a bhíonn sé fuar amuigh. 

 

9. I rith an gheimhridh, bíonn seo lasta 

ach istigh ann inniu, tá rud éigin blasta. 

 

10. Anois cá háit a bhfuil do thriail? 

amharc sna rudaí ina léimid scéal.  

 

11. Seo an seomra ina dtéann tú a luí 

bíonn aisling agat, nó b’fhéidir tromluí 

 

12. Comhghairdeas leat, tá tú beagnach ann 

amharc sa mhála le peann luaidhe ‘s peann 

 

13. Sa chófra seo bíonn éadaí ‘s bróga 

Ach beidh rud éigin eile ann, má bhíonn tú cróga 

 

14. An deireadh ar fad hip hip hooray 

Ach an ndéanfaidh tú gar dom? Le do thoil, ná ith mé!! 

 



Propanna do   

Bhoth Grianghraf 
Is féidir píosa spraoi bheith agaibh ag cóisir Cásca le 

Both Grianghraf. Níl le déanamh ach na propanna seo a 

phriontáil ar chairtchlár, iad a ghearradh amach agus a 

ghreamú ar bhata agus tá sibh réidh le dul.  

 

Tá fráma ann sa chéad leathanch eile nó is féidir leat 

do cheann féin a dhéanamh. Féach thíos! 














