
Ag Ceiliúradh na hIlchineálachta 

Ainm: _____________________ 

Scoil: ______________________

IS FEARR CAIRDE NÁ ÓR!



Ag Ceiliúradh na hIlchineálachta

© CRIS 



Ag Ceiliúradh na hIlchineálachta

    © CRIS 3

Le Linn ár dTionscadail ‘Ag Ceiliúradh 
na hIlchineálachta’, 

Táimid Ag Foghlaim an Dóigh le:

• Cumarsáid a dhéanamh le daoine a bhfuil seanaithne 
againn orthu agus le daoine ar casadh orainn le gairid 
iad.

• Comhoibriú le daoine a bhfuil seanaithne againn orthu 
agus le daoine ar casadh orainn le gairid iad.

• Tuilleadh a fháil amach faoi dhaoine ónár rang  féin 
agus faoi dhaoine ónár bpobal féin.

• Bheith ag caint faoina bealaí a bhímid éagsúil le chéile.

• Bheith ag caint faoina bealaí a bhímid cosúil le chéile.

• Na téarmaí  ‘meas’, ‘mothúcháin’, ‘féiniúlacht’ and 
‘cultúr’a iniúchadh.

• Tosú ar  fhéilte agus ar ócáidí ceiliúrtha ar fud an 
domhain a iniúchadh.

• hAmhráin a rá agus spraoi a bheith againn.
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An t-ainm atá orm

An Chuma atá orm

Rud Speisialta 
Fúmsa

Mo Shíniú

Aois atá agam

An Caitheamh Aimsire 
a bhíonn agam
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Caitheann daoine eile go measúil liom 
agus ní mhothaímse i m'éan corr. Mar 

sin de, mothaím

Cad é mar a léirímid meas ar dhaoine eile?
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Ainm

An Chuma atá 
air nó uirthi Rud speisialta 

faoi nó fúithi 

Síniú

Aois

Caitheamh Aimsire a 
bhíonn aige nó aici
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Táim mar chuid den 

chuideachta agus mothaím

Táim i m'éan corr ar imeall 
na cuideachta  agus mothaím
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Féiniúlacht Shofheicithe agus Dhofheicithe



Ag Ceiliúradh na hIlchineálachta

    © CRIS 9



Cosúlachtaí ave 

All about my buddy!Eolas Fúm! 



Thing
in co

Eolas faoi chara liom! All about me!

 eadrainn
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Castar na daoine ar a chéile
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An dtig leat duine a aimsiú….

a bhfuil cat aige? a bhfuil turas ar bád 
déanta aige?

ar maith leis píotsa? a thug cuairt ar an trá?

a bhfuil turas ar eitleán 
déanta aige?

a bhfuil madadh aige?

ar maith leis dul a 
shnámh?

ar maith leis sceallóga?



Ag Ceiliúradh na hIlchineálachta

© CRIS 

Meas Féiniúlacht

Tuiscint do
dhuine a
bheith agat

Fáilte

Speisialta Ceiliúradh

Eochairfhocail ónár gclár ag Ceiliúradh na 
hIlchineálachta
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B'fhearr an clár seo 
dá ndéanfá na rudaí seo….

Cad é do bharúil? 
Cad  é mar a mhothaigh tú?

Thaitin na rudaí seo ón  chlár go 
mór liom…

Sa chiorcal seo, tarraing 
pictiúr a léireoidh cad é     
mar a mhothaíonn tú       
faoin chlár seo.                            
Táim ag brath...

________________ 

An raibh spraoi agat?

Ar fhoghlaim tú rud 
ar bith nua?
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Caidreamh Pobail i Scoileanna (CRIS)
Aonad 6, Ionad Gnó na Cathrach Thuaidh

2 Garraí Dhún Cairnin
Béal Feirste
BT15 2GG 

Web: www.crisni.org 
Teil: 07921 851 601 (fón póca na hoifige)

R-phost: info@cris-ni.org.uk
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