
Píosa a hAon:

·      Faigh dhá bhileog de pháipéar nuachtáin.
·      Leag na bileoga páipéir ar an mbord.
·      Déan an páipéar a fhilleadh ón taobh ar dtús, ansin, déan é a chasadh i dtreo an tosaigh.
·      Féachann sé cosúil le píobán nó teileascóp nuair atá sé réidh.
·      Aimsigh an lár.
·      Nuair atá an lár aimsithe agat, fill an páipéar.
·      Sin píosa a haon déanta agat!
·      Déan dhá cheann de seo.

Ceardlann: Puipéad a dhéanamh de 
pháipéar nuachtáin

Treoracha

1  Na bunphíosaí éagsúla a dhéanamh

Píosa a Dó:

·      Faigh dhá bhileog eile den pháipéar nuachtáin.
·      Arís, déan an páipéar a fhilleadh ón taobh, agus é a chasadh i dtreo an tosaigh.
·      An uair seo nuair atá sé cosúil leis an bpíobán, fág díreach é (i.e. NÁ FILL é).
·      Sin píosa a dó déanta agat!

Píosa a Trí:

·      Faigh bileog amháin den pháipéar nuachtáin.
·      Fáisc an bhileog ina liathróid.
·      Déan é a fháisceadh go dtí go bhfuil sé an-bheag.
·      Sin píosa a trí déanta agat!

Anois, tá LIATHRÓID agat, tá PÍOBÁN DÍREACH agat, agus tá DHÁ PHÍOBÁN FILLTE agat.
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Na píobáin atá fillte:

·      Faigh píobán amháin.
·      Cuir téip ar an dá thaobh den phíobán – an bun agus an barr.
·      Ansin, faigh an téip arís agus cas timpeall ar an bpíobán í an bealach ar fad ó bhun go
       barr!
·      Déan an rud céanna leis an dara píobán.
·      Anois, tá dhá phíosa fhada dhíreacha agat!

Gníomh a hAon

·      Faigh ceann de na píobáin.
·      Fill é - Déan cinnte go bhfuil an dá thaobh cothrom.
·      Faigh an lár agus fáisc é.
·      Déan an rud céanna leis an dara píobán.
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2  Níos mó oibre ar na bunphíosaí

An píobán díreach

·      Faigh an píobán díreach – an ceann nach bhfuil fillte.
·      Déan é a chasadh go dtí go bhfuil sé cosúil leis na litir ‘b’ nó an litir ‘d’.
·      Tóg an píosa atá ag an mbun, a dhéanann barr an chiorcail.
·      Déan é a chasadh sa tslí is go bhfuil liopa ar an bpáipéar.
·      Cuir isteach in aghaidh an phíosa dhírigh é.
·      Ba cheart go mbeadh ciorcal ann agus píosa atá ag síneadh suas díreach.
·      Coinnigh an áit a bhfuil an dá phíosa ceangailte le chéile fáiscthe le do chorrmhéar agus
       d’ordóg.
·      Faigh píosa téipe agus cuir ar an dá phíosa páipéir é.
·      Cuir níos mó téipe air chun iad a ghreamú le chéile.
·      Anois tá litir b agat!

Faoin am seo, tá dhá phíosa fhada (píobáin), ceann a bhfuil cruth b air, agus
liathróid agat. 

Anois, tá muid chun iad a chur le chéile chun an puipéad a dhéanamh!
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Gníomh a Dó

·      Faigh ceann de an píobáin AGUS an litir b.
·      Cuir an píobán tríd an bpoll sa litir b sa tslí is go bhfuil sé ag crochadh as.
·      Beidh a fhios agat go bhfuil sé cothrom mura bhfuil sé ag titim ar thaobh amháin nó ar an 
       taobh eile.
·      Faigh an píobán eile.
·      Sín isteach tríd an bpoll é mar a rinne tú leis an gceann eile.
·      Anois, tá na cosa agus na lámha agat.
·      Beidh na cosa ag cromadh síos agus beidh na lámha os a gcionn.

Gníomh a Trí

·      Nuair atá tú sásta go bhfuil na píosaí sna háiteanna cearta, faigh an téip.
·      Cas an téip timpeall an láir chun an corp a dhéanamh.
·      Déan é ar nós go bhfuil crios á chur agat timpeall an bhoilg.
·      Tá an corp ag teacht le chéile - anois tá bolg, cosa agus lámha aige!

** Déan cinnte go bhfuil na cosa cothrom.

*** Cuir níos mó téipe timpeall an bhoilg má theastaíonn sí!

Gníomh a Ceathair

·      Tóg amach an píobán a dhéanann na lámha.
·      Cuir ‘twist’ nó casadh eile sa lár.
·      Cuir casadh eile leis.
·      Cuir ar ais tríd an bpoll é.
·      Anois tá dhá ghualainn ag an bpuipéad! 
·      Nuair atá tú sásta go bhfuil an dá thaobh cothrom, cuir téip timpeall ar an áit a 
       mbuaileann an píobán fillte (na lámha) leis an bpíobán díreach (an corp).
·      Ansin, cuir téip timpeall air sa treo eile – isteach faoina ascaill, timpeall ar an mbrollach,
       agus thar an ngualainn.
·      Anois, féachann sé cosúil le corp duine!
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Gníomh a Cúig

·      Faigh an liathróid - beidh sí seo mar an chloigeann!
·      Greamaigh an téip timpeall ar an gcloigeann ionas go bhfuil sé ar fad clúdaithe
·      Tá sé cosúil le Mumaí na hÉigipte!
·      Nuair atá tú sásta le cruth na cloigne, aimsigh an tosach.
·      Faigh an marcóir agus tarraing dhá shúil ar an gcloigeann.
·      Chun béal a dhéanamh, sín isteach d’ionga i gcloigeann an phuipéid.
·      Chun srón a dhéanamh, faigh píosa téipe agus fáisc le chéile é chun srón a mhúnlú. 
·      Nuair atá tú sásta leis an tsrón atá munlaithe agat, faigh píosa eile téipe.
·      Cuir an tsrón ina lár, agus greamaigh leis an éadan í.
·      Anois, tá cloigeann ag an bpuipéad, ar a bhfuil aghaidh, dhá shúil, srón agus béal!

Gníomh a Sé

·      Aimsigh an corp a rinne tú níos luaithe.
·      Féach ar na baill coirp – lámh, lámh eile, cos, cos eile, agus céard atá ag gobadh amach ag
       an mbarr? Sin an muineál.
·      Cuir an píosa fada ag barr an choirp i do láimh.
·      Déan é a fhilleadh síos thar an gcorp – tiocfaidh sé anuas thar an mbrollach.
·      Bí cinnte go bhfuil spás ann chun do mhéar a chur isteach idir an dá phíosa páipéir.
·      Faigh píosa téipe agus ceangail timpeall an dá phíosa páipéir é.
·      Nuair atá sé greamaithe agus socair, tarraing siar an píosa chun an poll a dhéanamh 
       beagáinín níos mó.
·      Faigh an peann luaidhe.
·      Sín an peann luaidhe isteach sa liathróid (an chloigeann) ag an mbun (thíos faoin mbéal) 
       chun poll a dhéanamh.
·      Ansin, sín an peann luaidhe isteach sa mhuineál chun poll eile a dhéanamh.
·      B’fhéidir go mbeidh cabhair ag teastáil anseo ó dhuine fásta.😉
·      Cuir an peann luaidhe isteach sa pholl a rinne tú sa chloigeann cheana féin agus fág 
       istigh é an uair seo.
·      Ansin, cuir an chuid den pheann luaidhe atá ag gobadh síos ón gcloigeann isteach sa 
       pholl a rinne tú sa mhuineál.
·      Mura dtéann sé isteach go héasca, bain úsáid as an taobh géar den pheann luaidhe agus
       déan é a shá isteach sa chorp.
·      Anois, leis an gcloigeann agus an corp le chéile – tá puipeád agat!
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Gníomh a Seacht

·      Faigh píosa téipe.
·      Cosúil leis an rud a rinne tú chun an tsrón a dhéanamh, déan an píosa téipe a fháscadh
       agus fill timpeall air féin é.
·      Faigh píosa eile téipe.
·      Cuir an píosa fáiscthe a rinne tú i lár an phíosa nua téipe.
·      Greamaigh an píosa seo ar chúl an chinn.
·      Fáisc é chun cineál cnaipe a dhéanamh.
·      Ba cheart anois go bhfuil tú in ann do mhéar a chur isteach sa pholl ar chúl an mhuiníl 
      agus d’ordóg a chur ar an gcnaipe chun an chloigeann a bhogadh ó thaobh go taobh.

Gníomh a hOcht

·      Fáisc na lámha isteach in aice leis an gcorp.
·      Fáisc an corp go léir! 
·      Cuir téip timpeall na n-ailt má cheapann tú go bhfuil sí ag teastáil.
·      Chun glúine a dhéanamh - aimsigh lár na coise agus cuir téip timpeall air.
·      Déan an rud céanna leis an gcos eile.
·      Lúb an páipéar san áit ar chuir tú an téip chun an ghlúin a dhéanamh.
·      Déan cinnte de go bhfuil na cosa ag dul siar.
·      Chun é a thástáil – seiceáil an bhfuil an puipéad in ann dul síos ar a ghlúine.
·      Chun na cosa a dhéanamh, thíos ag an mbun, déan an páipéar a fhilleadh sa mhalairt 
       treo.
·      Cuir píosa téipe timpeall air chun é a dhéanamh níos láidre, mar a rinne tú leis na glúine.
·      Déan an rud céanna leis an gcos eile.
·      Anois tá cosa aige ar a bhfuil glúine agus rúitíní!

Gníomh a Naoi

·      Ar ais chuig na lámha anois.
·      Má cheapann tú go bhfuil na lámha rófhada, is féidir iad a ghearradh. Bíonn sé go maith
       má théann bun na lámha chomh fada síos leis na cromáin.
·      Faigh an téip arís!
·      Chun uillinn a dhéanamh, mar a rinne tú leis an gcos, aimsigh an lár agus cuir téip 
       timpeall air.
·      Déan é don dá lámh chun dhá uilinn a dhéanamh.
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Anois, tá muineál ag an bpuipéad, is féidir linn an chloigeann a chasadh ó thaobh go
taobh, tá guaillí aige, tá uillinneacha aige, tá corp aige, tá bolg aige, tá cromán aige, tá
glúine aige agus tá rúitíní aige! Tá chuile shórt aige. Tá an puipéad déanta agat! Maith
thú!
 
Is féidir úsáid a bhaint as an bpáipéar daite chun éadaí deasa a dhéanamh don
phuipéad. Bíodh spraoi agat leis – is féidir leat cóta, bríste, sciorta, t-léine nó cibé rud is
mian leat a chur ar an bpuipéad!


