
An Ré Chlasaiceach agus Cumadóirí na Ré  

Gníomhaíocht 1:  

Is gníomhaíocht éisteachta í seo. Beidh an t-idirlíon ag teastáil agus an leathanach seo, nó 

leathanach don obair gharbh.  

Éist leis an ngearrthóg fuaime seo, ach stad ag 1’55”. Freagair na ceisteanna thíos. Éist chomh minic 

agus is mian leat.  

https://www.youtube.com/watch?v=NxV9VytEm9c&list=PLChdSP8QI-

eznLyB55YMnRuYMim5xm6C8&index=6 

 

Eochairfhocal:  

Saothar mór do cheolfhoireann, ina mbíonn ceithre mhír (de ghnáth) ar a 

dtugtar gluaiseacht(aí). 

Ainmnigh an píosa:  

Ainmnigh an cumadóir:  

Céard é luas/tempo an phíosa?  Mall (Adagio)      Luas siúil (Andante) 

Tapa agus bríomhar (Allegro) 

Céard í tonúlacht an phíosa?  Mór ☺          Mion  

Cé mhéad fine ón gceolfhoireann a 

sheinneann sa phíosa? 

 

Ciorclaigh na finte atá le cloisteáil. Téaduirlisí     Gaothuirlisí      Na Práis          Cnaguirlisí 

 

 

  

Siansa 

https://www.youtube.com/watch?v=NxV9VytEm9c&list=PLChdSP8QI-eznLyB55YMnRuYMim5xm6C8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NxV9VytEm9c&list=PLChdSP8QI-eznLyB55YMnRuYMim5xm6C8&index=6


 An Ré Chlasaiceach agus Cumadóirí na Ré 

Gníomhaíocht 2:  

Is gníomhaíocht éisteachta í seo. Beidh an t-idirlíon ag teastáil agus an leathanach seo, nó 

leathanach don obair gharbh.  

Éist leis an ngearrthóg fuaime seo, ach stad ag 3’18”. Freagair na ceisteanna thíos. Éist chomh minic 

agus is mian leat.  

https://www.youtube.com/watch?v=-4788Tmz9Zo&list=PLChdSP8QI-

eznLyB55YMnRuYMim5xm6C8&index=3 

Eochairfhocal:  

 

 

Siansa Saothar mór do cheolfhoireann, ina mbíonn ceithre mhír (de ghnáth) ar a 

dtugtar gluaiseacht(aí). 

 

Ainmnigh an píosa:  

Ainmnigh an cumadóir:  

Céard é luas/tempo an phíosa?  Mall (Adagio)      Luas siúil (Andante) 

Tapa agus bríomhar (Allegro) 

Céard í tonúlacht an phíosa?  Mór ☺          Mion  

Ciorclaigh an chnaguirlisí atá le 

feiceáil/cloisteáil. 
Dord-druma          Timpani         Na Ciombail 

 

Anois, ar an bhfíseán, téigh go dtí na hamanna luaite thíos, agus freagair na ceisteanna. 

Am Ceist Freagra 

00’37”- 

1’00” 

Cad atá ag tarlú leis an dinimic ag an 

bpointe seo? 

 

1’21”-1’28” Tá an ghaothuirlis chéanna á seinm ag 

fear agus ag bean ag an bpointe seo. 

Céard í?  

 

Siansa 

https://www.youtube.com/watch?v=-4788Tmz9Zo&list=PLChdSP8QI-eznLyB55YMnRuYMim5xm6C8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-4788Tmz9Zo&list=PLChdSP8QI-eznLyB55YMnRuYMim5xm6C8&index=3


2’00”-2’26” Céard atá á sheinm ag na téaduirlisí ag 

an bpointe seo?  

Cuir tic sa bhosca ceart. 

Nótaí athdhéanta  

Scálaí suas 

2’53”-3’11” Cén teicníc uirlise atá á seinm ag na veidhlíní? 

ARCO  (leis an mbogha) nó PIZZICATO (stoitheadh ar na sreanga)  

 

  



Gníomhaíocht 3: Ludwig van Beethoven 

Is gníomhaíocht taighde í seo. Féach ar an Powerpoint a thagann leis an mbileog seo, agus líon 

isteach na ceisteanna thíos. Beidh an t-idirlíon ag teastáil uait.  

 

Faoin gcumadóir 
 

Ainm:  

Dáta breithe agus áit bhreithe:  

Dáta báis agus áit bháis:  

Uirlisí a sheinn sé:  

 

An ré staire inar chum sé ceol:  

Cén fhadhb shláinte a bhí aige?  

 

Meaitseáil an téarma ar chlé leis an míniú ar dheis: 

Siansa  Saothar fada ceoil, cumtha de ghnáth d’uirlis aonair nó 

do ghrúpa beag uirlisí.  

Coinséartó  Saothar mór do cheolfhoireann, le ceithre ghluaiseacht 
de ghnáth.  

Sonáid  Saothar d’uirlis aonair agus ceolfhoireann. 

 

Bain úsáid as an idirlíon chun ainm trí shaothar le Beethoven a aimsiú.   

Siansa  

Coinséartó  

Sonáid  

 



Gníomhaíocht 4:  

Is gníomhaíocht éisteachta agus comparáide í seo. Beidh an t-idirlíon ag teastáil uait.  

Éist le dhá Choinséartó Coirn; ceann le Mozart agus ceann le Haydn. Lean na naisc seo chun teacht 
orthu.   

Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=jbuELxd54nY 

Haydn: https://www.youtube.com/watch?v=s0jSeXxi9ZI 

Líon isteach an tábla seo a leanas: 

Ceist Mozart Haydn  

Ag tús an taifeadta, cén 

uirlisí/cé na huirlisí a 

sheinneann ar dtús? 

Ciorclaigh an freagra ceart.  

Corn le tionlacan ón gceolfhoireann  

 

Ceolfhoireann           

Corn le tionlacan ón gceolfhoireann  

 

Ceolfhoireann           

Cén luas ag a seinntear an 

ceol? 

  

Cén gléas ina bhfuil an 

coinséartó? 
     

   

Ag am 1’26”- 1’32” céard í 

tonúlacht an taifeadta?  

Mór ☺             Mion   Mór ☺             Mion  

Ag 2’28”-2’36” céard atá á 

sheinm ag an gcorn?  

Nótaí athdhéanta? 

Nóta fada íseal marthanach? 

Scála suas? 

Nótaí athdhéanta? 

Nóta fada íseal marthanach? 

Scála suas? 

Ag 3’02” – 3’10” céard í 

uigeacht an cheoil? 

Monafónach 

Homafónach 

Monafónach 

Homafónach 

 

Seo thíos na chéad cheithre bharra a sheinneann an corn. Ainmnigh na nótaí. 

Tugtar an chéad cheann duit. Bí cúramach leis an ngléaschomhartha! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbuELxd54nY
https://www.youtube.com/watch?v=s0jSeXxi9ZI

