
 
CRAOLADH NAN GAIDHEAL    FOGHLAM    IOMA-RUD    EARRACH 2002 

 
 

Ioma-rud 
 
 

TV agus Radio 
 

Earrach 2002 
 

TV BBC TWO 1050-1105 
    

Dè an coltas? .......... 07 Faoilleach 
Dè thachair? .......... 14 Faoilleach 
Càirdeas .......... 21 Faoilleach 
Càite bheil mi?  .......... 28 Faoilleach 
Àite iongantach .......... 04 Gearran 
Dè a dh'fhairich thu? .......... 11 Gearran 
Aon latha .......... 18 Gearran 
An uairsin...an deireadh .......... 25 Gearran 
Cò rinn e? .......... 04 Màrt 
Uair dha robh saoghal .......... 11 Màrt 
 

Radio nan Gaidheal 1200-1210 
Prògram 1 .......... 11 Faoilleach 
Prògram 2 .......... 18 Faoilleach 
Prògram 3 .......... 25 Faoilleach 
Prògram 4 .......... 01 Gearran 
Prògram 5 .......... 08 Gearran 
Prògram 6 .......... 15 Gearran 
Prògram 7 .......... 22 Gearran 
Prògram 8 .......... 01 Màrt 
Prògram 9 .......... 08 Màrt 
Prògram 10 .......... 15 Màrt 
 

 
 

Tha na prògraman seo air an co-mhaoineachadh le Comataidh Craolaidh Gàidhlig agus am BBC. 
 

Chaidh na notaichean a' sgriòbhadh le Pat NicAnndrais. 
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Ioma-rud - T.V. agus Radio 
 
Ro-Ràdh 
 
Amasan 
 
Tha na deich prògraman ùra telebhisean agus na deich prògraman ùra rèidio seo a’ tairgsinn taic a 
thaobh sgrìobhadh mac–meanmnach aig Ìre B.  
Tha iad ag amas air clann a chuideachadh gu: 
 

· bun-bheachdan a chur gu buil 
· taghadh asta na tha iomchaidh 
· an toirt air adhart le leudachadh air teacsa ann an dòighean freagarrach 
· beachdachadh leis an tidsear agus / no an co-aoisean 
· ath-dhreachd a thoirt gu buil 
 

5-14 Sgrìobhadh (Stiùireadh Nàiseanta t.d.22 ) 
 
’S ann air Sgrìobhadh aig Ìre B a tha na prògraman seo a’ cuimseachadh, gu h-àraidh air na h-iallan: 
 

· Sgrìobhadh o mac-meanmna 
 

Eòlas air cànan 
 
Tha na prògraman cuideachd a gabhail a-steach èisteachd, amharc is labhairt. 
Tha Curriculum Cànain  5-14 a’ cur an cèill gu bheil  “deagh bhuaidh air ionnsachadh na cloinne an uair 
a tha iad air am brosnachadh, an uair a tha ùidh aca anns na bheil iad a’ dèanamh agus an uair a tha iad 
an sàs gu dèantach nan cuid ionnsachaidh”. Tha Ioma-rud a’ misneachadh a’ leithid seo de 
dh’ionnsachadh le bhith a’ tairgse suidhichidhean beòthail airson a bhith a’ toirt sgilean cànain gu fàs. 
 
 
Fiosrachadh mu na prògraman 
 
Tha gach prògram telebhisean stèidhichte air òifis thrang "Ioma-rud", far a bheil Ruaraidh, sgriòbhaiche 
òg dìcheallach, ag obair còmhla ri Sìne, neach-deasachaidh na h-iris, agus Donaidh, an dealbhadair. 
 
Anns gach prògram rèidio coinnichidh sibh ri Màrtainn agus Mòrag, dithis òga a tha ag obair aig 
companaidh dràma, air a bheil an t-ainm "Bun-os-Cionn". 
 
Tha gach prògram a' coimhead gu mionaideach air targaid sgrìobhaidh, agus mar a tha na prògraman a' 
dol air adhart bithear a' cur an cuimhne na cloinne na targaidean a bha anns na prògraman roimhe.  Bidh 
stòiridh ùr mac-meanmnach no suidheachadh ùr air a chruthachadh anns gach prògram, ann an dòigh 
inntinneach annasach a bhrosnaicheas na sgoileirean.  Aig deireadh gach prògram telebhisean tha an 
stòiridh ùr air a leughadh le taic dhealbhan. 
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Dòighean air na prògraman a chleachdadh 
 
Tha na prògraman a' dèiligeadh ri sgrìobhadh aig Ìre B ach dh'fhaodadh iad a bhith brosnachail airson 
clann aig Ìre A no Ìre C.  Mas ann ag obair le teip de na prògraman a tha sibh, bhiodh e feumail dhuibh 
na prògraman fhaicinn neo chluinntinn ro làimh airson eòlas a chur air an targaid air a bheil gach 
prògram ag amas. 'S dòcha gum biodh e feumail taghadh bho phrògram no dhà ma tha sibh ag obair air 
cuspair sònraichte. 
 
Chan eil dòigh shònraichte ann airson na prògraman a chleachdadh, ach tha cothrom ann (ma tha am 
prògram air teip agaibh) stad aig àm freagarrach sam bith agus leigeil le mac-meanmna na cloinne ruith.  
Cuidichidh beachdachadh-buidhne solas a chur air na targaidean sgrìobhaidh agus air èifeachd.  Ciamar a 
chuireadh iadsan crìoch air an stoiridh? Dè tha iadsan a smaoineachadh a thachair?  Ciamar a bhiodh 
iadsan a’ faireachdainn? A bheil dòigh eile air sin a ràdh? 
Anns na prògraman telebhisein chì a' chlann Ruairidh a’ cleachdadh an leabhair  Dòigh eile air a ràdh le 
Dòmhnall Iain MacLeòid, agus bhiodh e feumail nam biodh èolas aca air a bhith ag obair leis an leabhar 
seo. 
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Ioma-rud - Telebhisean 
 
Prògram 1 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: Dè an coltas?   
 
Puingean teagaisg: 
Cò na caractaran  a tha san stòiridh? 
Dè an coltas a th’ orra san stòiridh? 
Dè thachair anns an stòiridh?      
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Anns a’ phrògram seo tha sinn a’ coinneachadh ri Ruairidh, Sìne agus Donaidh a tha  uile ag obair anns an 
oifis aig Ioma-rud.  Tha sinn a' cluinntinn a’ chomhairle a tha  Ruairidh a' faighinn mas tèid e a-mach a 
lorg stòiridh ùr airson an iris...stòiridh mu choltas dhaoine.  Tha sinn a' dol air chuairt còmhla ris agus 
tha e a’ togail dhealbhan: fear air baidhseagal, nurs agus pìobaire.  Ach a bheil an t-aodach a tha orra a' 
ciallachadh gur e sin a th’ annta?  Dè nì mac-meanmna Ruairidh leis na dealbhan ?    
 
Prògram 2 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: Dè thachair? 
 
Puingean teagaisg: 
Cò tha anns an stòiridh? 
Dè thachair an toiseach? 
Dè thachair an uairsin? 
Dè thachair aig an deireadh? 
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Anns a’ phrògram seo tha sinn a’ coinneachadh ri Ruairidh is e a-muigh a’ lorg stòiridh eile airson Ioma-
rud.  Tha e a’ coinneachadh ri daoine a tha nan cabhaig mhòr, agus Poilidh am Poilis a tha  a’ cuideachadh 
cat a chaidh suas craoibh. Tha e a' togail dhealbhan dhiubh uile.  Anns an oifis tha Ruairidh ag obair leis a’ 
choimpiutair agus na dealbhan agus a’ taghadh dè chuireas e aig toiseach, meadhan agus deireadh na 
stòiridh.  Ach dè nì a mhac-meanmna leis na dealbhan seo?   
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Prògram 3 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: Faireachdainn   
 
Puingean teagaisg: 
Ciamar a tha thusa a’ faireachdainn? 
Carson a tha thu a’ faireachdainn mar sin? 
Ciamar a tha na daoine eile sa stoiridh a’ faireachdainn? 
Dè tha thu/iad a’ smaointinn, agus carson? 
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Anns a’ phrògram seo tha Sìne a’ faireachdainn bochd agus tha aice ri dhol dhachaigh. Tha Ruairidh a' dol 
a-mach agus a’ coinneachadh ri fear le cas ghoirt, agus ri tè a chaill an cù aice. Tha  Ruairidh a' 
faighneachd dhiubh ciamar a tha iad  a’ faireachdainn, agus a’ togail dhealbhan dhe na coin. Ach feuch an 
cluinn sibh dè rinn mac-meanma Ruairidh leis na dealbhan ùra seo.  Ciamar a bhios Sìne a’ faireachdainn 
mu dheidhinn an obair aige? 
 
Prògram 4 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: Càite?  
 
Puingean teagaisg: 
Càite a bheil thu an toiseac? 
Coltas, dathan agus meud an àite. 
Dè chunnaic/chuala tu? 
An robh fàileadh ann? 
Dè bha/tha thu a' smaoineachadh mu dheidhinn an àite? 
Leudaich do stòiridh.  
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Anns a’ phrògram seo tha Ruairidh aig a’ phort-adhair a' feitheamh ri  plèana . Tha e a' cur seachad na h-
ùine le bhith a' sgrìobhadh notaichean agus faclan a bheir taic dha leis na targaidean a thug Sìne dha 
airson  an stòiridh ùr aige. An uair a thèid e air ais dhan oifis tha Ruairidh a' faighinn comhairle bho Shìne 
air mar a leudaicheas e an stòiridh. Ach gu dè an car a chuireas Ruairidh anns an stòiridh an turas seo? 
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Prògram 5 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: Càite…àite iongantach   
 
Puingean teagaisg: 
Smaoinich agus innis mu àite sònraichte. 
Ciamar a tha thusa a’ faireachdainn? 
Dè tha thu a' smaoineachadh mu dheidhinn? 
Cuin a thachair an stòiridh? 
Leudaich do stòiridh. 
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Tha Ruairidh a' dol air chuairt agus a’ coinneachadh ri fear a tha a' peantadh dhealbhan chreutairean, bho 
mhac-meanmna fhèin.  Tha Ruairidh a’ togail dealbh dhen trì as fhèarr leis.  Chì sinn tiotan dhe mar a tha 
a mhac-meanmna ga ghiùlain dha na h-àiteachan sònraichte ’s a bheil na creutairean sin a' fuireach.  Nuair 
a thilleas e dhan oifis tha trì stòiridhean a' ruith air inntinn…stòiridh mu dheidhinn eala, stòiridh mu 
macao agus stòiridh mu leumadair.  Tha gach stòiridh ann an àite iongantach...ach feumaidh e dìreach 
aon a thaghadh. 
 
 
Prògram 6 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: Faireachdainn mu dheidhinn àite. 
 
Puingean teagaisg: 
Cò ris a tha an t-àite coltach? 
Dèan dealbh le faclan. 
Dè tha thusa agus na caractairean eile a' faireachdainn mu dheidhinn an àite? 
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Tha stòiridh ùr aig Ruairidh ri sgrìobhadh ach tha Sìne an deidh iarraidh air na caraidean aice a thoirt 
cuairt gu Loch Laomainn chionn 's nach robh iad ann a-riamh, agus tha i fhèin cho trang.  Tha Sìne ag 
iarraidh stòiridh mu àite sònraichte agus tha Ruairidh a' toirt caraidean Shìne gu Uamh nan Reubairean.  
Tha an t-eagal air Anna  anns an uaimh agus tha iad a' tilleadh dhachaigh. ’S dòcha nach do chòrd an 
uamh ri Anna, ach tha stòiridh ùr aig Ruairidh na cheann!  
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Prògram 7 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: Ciamar a thòisicheas mi an stoiridh? 
                                                     
Puingean teagaisg: 
Faodaidh an toiseach a bhith coltach no ao-coltach ris a’ chòrr dhan stòiridh. 
Smaoinich air dòighean eile air rudeign a ràdh…cuiridh ‘abairtean matha’ dreach ùr air do sgrìobhadh. 
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Tha stòiridh ùr aig Ruairidh ach tha rudeigin ceàrr.  Tha meadhan agus deireadh na sgeòil aige, ach chan 
eil fhios aige ciamar a thòisicheas e! ’S e ‘Coinneach anns a’ Choille’ an tiotal a th’ air an stòiridh, agus 
tha Ruairidh a’ dol a-mach air chuairt dhan choille feuch an smaoinich e air toiseach math.  Fhad ’s a tha 
e sa choille tha e a' smaoineachadh air dà dhòigh tòiseachaidh, agus abairtean feumail cuideachd!  
Saoil dè sgrìobh e ? 
 
 
Prògram 8 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: “Am meadhan” agus “An deireadh” 
 
Puingean teagaisg: 
Dè tha dol a thachairt do na caractaran ann am meadhan agus aig deireadh do stòiridh? 
A bheil na faclan freagarrach neo a bheil dòigh nas fheàrr air a ràdh? 
A bheil na litrichean mòra anns an àite cheart? 
Ath-sgrùdadh. 
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Tha latha brèagha ann agus tha Ruairidh a’ coimhead as dèidh Miocaidh an cù aig a charaid. Tha e a' 
smaoineachadh air deagh thoiseach airson stòiridh eile.  Tha Sìne a' cur na chuimhne gu feum stòiridh 
deagh mheadhan, deireadh, agus faclan ceart airson dealbh nas fheàrr a thoirt dhan luchd-leughaidh.  Tha 
e a’ bruidhinn ri fear  obrach ann am bùth a tha reic làithean-saora!  Càite bheil a mhac-meanmna ga 
thoirt ? 
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Prògram 9 
 
Prìomh thargaid sgrìobhaidh: A' smaoineachadh air coltas planaid ùr. 
 
Puingean teagaisg: 
Coltas neo ao-coltas ris an t-saoghal againne. 
Cuidichidh beachdan buidhne leudachadh air smuaintean. 
Sgrìobhadh mar leabhar-latha airson èifeachd. 
 
Dè tha tachairt sa phrògram?  
Tha Ruairidh a’ sgrìobhadh stòiridh mu dhuine a chaidh gu planaid ùr.  Tha e ag iarraidh faighinn a-mach 
cò ris a tha e coltach ann an soitheach-fànais.  Sin as coireach gu bheil clogaid air!  Saoil dè thachras anns 
an stòiridh aig Ruairidh?  Saoil dè a’ phlanaid a ruigeas e?  Saoil an till e air ais? 
 
Prògram 10 
 
Prìomh thargaidean sgrìobhaidh: 

Innis an stòiridh do charaid. 
Bruidhinn mu dheidhinn an stòiridh agus èist ri smuaintean do 
charaid. 
 

 
Puingean teagaisg: 
Feumar èisteachd gu math ri diofar stòiridhean tradiseanta. 
Innis an stòiridh, bruidhinn mu deidhinn, agus ’s dòcha gun cuidich smuaintean do charaid thu le do 
stòiridh. 
 
Dè tha tachairt sa phrògram? 
Tha balach a tha reic iris Ioma-rud ag innse do Ruairidh gum bu chòir dha feuchainn ri stòiridh 
traidiseanta a sgrìobhadh. Chan eil eòlas aig Ruairidh air stòiridh à beul-aithris, agus tha am balach a' toirt 
dha ainm tè a tha fìor mhath air stòiridhean innse. Tha e fhèin agus Donaidh ag èisteachd ris an stoiridh 
“Geòcair na Coille”. Saoil ciamar a chaidh do Ruairidh le sgrìobhadh na stòiridh? 
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Ioma-Rud - Radio 
 
 
1.  Tha Màrtainn agus Mòrag a' bruidhinn mun choltas aig na càractaran a tha  anns an dealbh-
chluich ùr aig Bun-os-Cionn. Ach saoil a bheil an t-aodach  a tha ri bhith air Ròs NicAnndrais 
agus a nàbaidh ùr ag innse cò ris a tha iad  coltach? 
 
2.  Tha cleasaiche ùr, Dòmhnall MacLeòid, a' tighinn gu Bun-os-Cionn agus tha aig Màrtainn agus 
Mòrag ri dhol na choinneamh.  Tha fhios aca gu bheil seacaid dhearg air ach aig an stèisean tha 
iad a' faicinn barrachd air aon dhuine le seacaid dhearg. Càite idir a bheil Dòmhnall MacLeòid? 
 
3.  Cha toigh le Mòrag a bhith dol suas an staidhre dhan stòr aig Bun-os-Cionn. Bith i a' 
faireachdainn eagalach ann, gu h-àraid nuair a chluinneas i bìgeil air cùl preasa.  An e bòcain a th' 
ann?  No ialtagan?  Agus càite an deach Cassandra, an cat? 
 
4.  Tha seat ri thogail airson an dealbh-chluich ùr aig Bun-os-Cionn agus tha Laura, an 
dealbhadair-stèids còmhla ri Màrtainn agus Mòrag.  Dè seorsa rùm a thogas iad do Ròs 
NicAnndrais?  Agus dè a th' air cùl a' chùirteir a tha anns an rùm aig fear MI5? 
 
5.  Tha Màrtainn agus Mòrag sgìth.  Bha an dithis aca ag aisling fad na h-oidhche. Bha an dithis 
aca a' bruadar mu dè a bha air cùl a' chùirteir dhìomhair ann an tigh fear MI5.  Ach cha b' e an 
aon rud a chunnaic an dithis aca as an cadal. 
 
6.Uaigneach agus oillteil, craobhan a' dìosgail, fead aig a' ghaoith, sporghail, siosgarsaich is 
bocadaich mun cuairt oirre.  Chan eil a sin ach beagan dhe  na tha feitheamh air Màrtainn agus 
Mòrag nuair a thèid iad don choille a lorg stuthan a sgeadaicheas ard-ùrlar Bun-os-Cionn. 
 
7.  Tha aig Mòrag ri Putan an cat a thoirt chun a' bheat as dèidh a h-obair. Tha Màrtainn a' 
sgrìobhadh stòiridh mu chat air a bheil Strùbag ach chan eil e cinnteach ciamar a thòisicheas e. 
 
8.  'S e dithis eucoireach bheaga, Rob agus Sìm, na prìomh charactaran anns an stòiridh a tha 
Màrtainn a' sgrìobhadh.  Ach tha trioblaid aige le deireadh na stòiridh. 
 
9.  Le Mòrag tinn, tha aig Màrtainn ri sgeulachd ùr airson dràma a sgrìobhadh  leis fhèin.  Tha 'n 
ceann aige na bhrochan nuair a tha cobhair a' tighinn ann an dòigh glè annasach - bho 
dhreathan-donn. (Tha am prògram seo stèidhichte air sgeulachd thraidiseanta a lorgas sibh anns 
an iris Tocher, Àireamh 4 1971.  An sin faodaidh sibh an sgeulachd a leughadh mar a dh'innis an 
sgeulaiche ainmeil Alasdair Stiùbhairt nach  maireann, "Ali Dall" i do Sgoil Eòlais na h-Alba). 
 
10.  Tha Màrtainn agus Mòrag a' coiseachd gu pàirc anns a bheil taisbeanadh air dòighean-
siubhail an latha an-dè agus an-diugh. Tha iad a' faighinn còmhdhail ann an coidse a th' air a 
tharraing le eich. Ach cò as a tàinig a' rocaid, an trèana agus an canù? 
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