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siad i rudaí
difriúla

... mar shampla,
a dtír dhúchais
nó dath a gcraicinn

ad as
Nasc na daoine cailiúla seo lena n-áit bhreithe

USAIN BOLT

(fear fíorthapa)

Is as

(leid: ‘Hermione’ i
‘Harry Potter’)

bruno mars

(popréalta)

mé

fhocal anseo a léiríonn mar a
Aimsigh
mhothófá, dá mbeadh duine ag labhairt nó
ag plé go ciníoch leat:
Tosaigh anseo. Ceangail na litreacha
le líne. Téigh suas síos, ar dheis nó
ar chlé – pé bealach is mian leat …

Arlinbhin eaothl ugduannit?dath don

Is lí í mei agus don ghruaig.
chraiceann th freisin d’imreasc na
Tugann sí daleití agus do ghainní le
súile, do ch lí i mbeagnach gach ui
éisc! Bíonn achas damháin alla!
rud beo, se
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An tSe
An Chéinia
An Ghea
… agus tarraing lín
seo go dtí an tír féie ó ainm na dtíortha
n ar an léarscáil
"Cé go bhfuil creidimh dhifriúla
againn, teangacha difriúla againn,
dath craicinn difriúil againn, is den
aon chine daonna amháin sinn.."
Kofi Annan
(BUAITEOIR DHUAIS NOBEL NA SÍOCHÁNA)

finish

the story...
an scéal...

Seo tús scéil

faoi chailín a tháinig abhaile ón
scoil, lá amháin, agus í ag gol.
“Cad atá ort?’ arsa a Mamaí…

Úsáid
na focail
seo:

Difriúil
Bulaí

Laoch

Cothrom
na Féinne

Fíric
IÚIL
FHÍORSHUIM
Tá sé beagnach dodheánta do
theanga a chuimilt de
d’uillinn féin (bain triail as…
más féidir leat í a dhéanamh, is
duine ar leith tú!)

Conas

a chur leis
an gciníochas

Cad is féidir
dhéanamh

liom a

rom na

Tabhair Cothdhaoine.
do
Féinne

*Chomh maith
le
méarloirg ar
leith a bheith
ag
daoine, tá
teangalorg ar
leith acu freisi
n!

úil agus tá meas ag dul
Cuimhnigh – tá gach páiste difri
Ná habair rudaí ciníocha, ná hinis
do gach páiste
de nach bhfágtar páistí
jócanna ciníocha Déan cinnte
scoil
ar lár, ar scoil ná lasmuigh den

ach
Má cheapann tú go bhfuil daoine drochbhéas
nó gránna leat féin nó le páistí eile:
Labhair le múinteoir, le
TUISMITHEOIR nó le duine fásta eile
Abair leis na páistí gur féidir leo
labhairt leat agus brath ORT
Abair leis na daoine a deir rudaí ciníocha, a
insíonn jócanna ciníocha nó a bhíonn
gránna, NACH N-AONTAÍONN tú leo
Sóisialta
e na bPáistí agus Scoil na hOibre .
Curtha ar fáil ag Ionad Taighd
Cliath
te na Tríonóide, Baile Átha
agus Beartas Sóisialta, Coláis

Freagraí ar an gcuardach focal: EAGLA (roimh
dhul ar scoil), NÁIRE, UAIGNEAS agus BRÓN.
Tá 28 saighead i bhfolach sa phictiúr.
Tagann burgair ó S.A.M., spaigití ón Iodáil
agus rís ón tSín.

