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Ro-Ràdh 
 
Amasan 
 
Tha na deich prògraman ùra anns an t-sreath seo a’ tairgsinn taic a thaobh Sgrìobhadh Pearsanta agus 
Gnìomhachail aig Ìre B/C.  
Tha an t-sreath ag amas air sealltainn do sgoilearan mar a thèid iad an sàs ann an diofar sheòrsachan 
sgrìobhaidh, mar: 
 

• litrichean 
• postairean 
• aithrisean 
• reasabaidhean 
• cunntasan pearsanta 

 
agus gan cuideachadh 

• le briathrachas a dh’fhòghnas gus prìomh thachartasan, fhiosrachadh no smuaintean a chur an cèill 
• a’ beachdachadh leis an tidsear agus / no an co-aoisean 
• gus ath-dhreachd a thoirt gu buil 

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

• Sgrìobhadh  Pearsanta agus Gnìomhachail 
 

Eòlas air cànan 
 
Tha na prògraman cuideachd a’ gabhail a-steach èisteachd, amharc is labhairt. 
Tha Curraicealam 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 tha 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’ tairgsinn shuidheachaidhean beòthail airson a bhith a’ toirt sgilean cànain gu 
fàs. 
 

Fiosrachadh mu na prògraman 
 
Tha gach prògram stèidhichte air oifis thrang far a bheil sgrìobhaiche òg dìcheallach ag obair. Tha gach 
prògram anns an t-sreath a’ coimhead gu mionaideach air iallan sgrìobhaidh  Gnìomhach no Pearsanta 
agus  bithear a’ toirt gu aire na cloinne nan targaidean a tha riatanach anns gach diofar seòrsa sgrìobhaidh 
. Bidh adhbhar ùr anns gach prògram airson sgrìobhadh gnìomhach a chruthachadh, ann an dòigh 
inntinneach annasach a bhrosnaicheas a’ chlann.  
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Dòighean air na prògraman a chleachdadh 
 
Tha na prògraman a’ coimhead air sgrìobhadh aig Ìre B /C, ach bhiodh iad a cheart cho brosnachail 
airson clann aig Ìre A. 
 
Bu chòir don tidsear fhèin na prògraman fhaicinn ro làimh airson eòlas a chur air an targaid air a bheil 
gach prògram ag amas. Ma tha sibh dol a bhith ag obair air cuspair sònraichte ’s dòcha gum biodh e 
feumail  taghadh bho phrògram no dhà. 
Tha e cudthromach gum bi eòlas aig a’ chloinn air cànan nan targaidean, agus gu bheil iad sgrìobhte far an 
urrainn dhaibh am faicinn nuair a tha iad fhèin a’ dol a phlanadh pìos sgrìobhaidh. 
 
Chan eil dòigh sònraichte 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 leis a’ chloinn beachdachadh le an 
co-aoisean air m.e. na targaidean, no an adhbhar sgrìobhaidh. Cuidichidh beachdachadh-buidhne gus 
soillearachadh a dhèanamh air na targaidean sgrìobhaidh…  

• Cò tha dol a leughadh a’ phìos sgrìobhaidh?  
• Carson a tha iad ga sgrìobhadh?  
• Ciamar a thòisicheas iad, agus ciamar a chuireas iad crìoch air?   
• Ciamar a bhiodh iadsan a’ faireachdainn anns an t-suidheachadh?  
• A bheil dòigh eile air sin a ràdh? 
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Prògram 1 Abair spòrs  
 
Cruth               Leabhar log 
Gnè cànain       Cunntas  
Puingean teagaisg    

• Sgrìobhadh mu thachartasan ann an òrdagh 
• Cò? Cuin? Càite? Dè a thachair? 
• Cleachdadh an tràth caithte 
 

Dè tha a’ tachairt ?                                                              
Anns a’ phrògram tha sinn a’ coinneachadh ri na daoine tha ag obair anns an oifis aig Ioma-rud. Tha 
Ruairidh (an sgrìobhadair) a’ falbh gu Ionad Spòrs airson seachdain cluiche. ’S e tha toilichte, oir chan 
fheum e a bhith a’ smaoineachadh air obair idir… ach, chan e sin a tha Sìne a’ smaoineachadh. Tha 
ise ag iarraidh gun cùm e leabhar aithris mun t-seachdain aige san Ionad Spòrs! Ciamar a sgrìobhas e 
sin?                                                                                                            
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Prògram 2 Tè ris nach robh dùil  
 
Cruth               Aithris 
Gnè cànain      Aithris  
 
 
Puingean teagaisg    
 

• A’ lorg fiosrachadh... Cò? Cuin? Càite? Dè a thachair? 
• Earrannan airson gach cuspair 
• An tràth caithte ga chleachdadh 
• Ceann-naidheachd airson aire an leughadair a ghlacadh 

 
 
 
Dè tha a’ tachairt? 
Tha Rona Rionnag a’ tadhal air Alba air a cuairt timcheall na cruinne, ’s tha iongnadh air Ruairidh mu co 
ris a tha e coltach a bhith na do sheinneadair ainmeil le luchd-leantainn agus luchd naidheachd gad 
thathaich air feadh an t-saoghail. Tha caraid a’ leigeil fios thuige gu bheil Rona anns a’ bhaile, agus tha Sìne 
ag iarraidh air falbh sa mhionaid agus an stòiridh fhaighinn airson Ioma-rud. Tha i a’ cur na chuimhne na 
rudan a dh’fheumas e fhaighinn a-mach airson na h-aithris. Saoil ciamar a thèid dha? 
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Prògram 3 Bho bhùrach gu bonnach 
 
 
Cruth               Reasabaidh 
Gnè cànain      Mìneachadh  
 
 
Puingean teagaisg  
 

• Fo-thiotal … Stuthan  …    rudan a dh’fheumas tu 
• Tiotal…Ceumannan … gach ceum ann an òrdugh 
• Gnìomhairean  eadar-dhealaichte aig toiseach gach ceuma 

 
 
Dè tha a’ tachairt ? 
Tha pàrtaidh dol a bhith ann airson co-là-breith Dhonaidh, agus tha Ruairidh trang anns a’ chidsin  
a’ dèanamh cèic. B’ àbhaist do Ruairidh a bhith a’ cuideachadh Granaidh le bèiceireachd agus tha e 
cinnteach gu bheil cuimhne aige mar a bha i a’ dèanamh cèic. Ach chan eil a chuimhne cho math is a bha 
e an dùil! Nuair a sheallas e a’ chèic do Shìne an ath là tha i a’ toirt comhairle air…‘Tha reasabaidh ann 
airson adhbhar’ Ciamar a thèid do Ruairidh a’ sgrìobhadh reasabaidh? 
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Prògram 4 Cuidich sinn 
Cruth               Litir 
Gnè cànain      Litir ìmpidheachd 
 
 
Puingean teagaisg     
 

• Co thuige a tha an litir a’ dol? 
• Seòladh 
• Dè bu toigh leibh atharrachadh, agus carson? Puingean cudthromach. 
• Cànan a tha freagarrach agus pearsanta 
• Earrannan san àite cheart 
• Aig an deireadh, a’ tilleadh air ais don iarrtas agus a’ guidhe ris an luchd-leughaidh an 

suidheachadh a leasachadh. 
 
Dè tha a’ tachairt? 
Tha litrichean de gach seòrsa a’ tighinn gu Oifis Ioma-rud, agus nam measg tha litir bho 
sgoilearan Chnoc Phàdraig. Tha iad mì-thoilichte leis a’ bhiadh a tha iad a’ faighinn san sgoil, 
agus iad ag iarraidh gun cuidich Ioma-rud iad. Tha Sìne deònach an cuideachadh le bhith a’ 
sgrìobhadh agus a’ foillseachadh litir ann an Ioma-rud. Feumaidh Ruairidh a dhol a choimhead 
air a’ chloinn agus innse dhaibh gu feum an litir foillseachadh: 

• Carson nach toil leotha am biadh? Dè tha iad ag iarraidh? 
• Feumaidh iad a bhith cinnteach gu bheil fianais aca gu bheil cùisean cho dona ’s a tha 

iad ag ràdh!  
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Prògram 5    Fèill is fealla-dhà 
 
Cruth               Postair 
Gnè cànain      Ìmpidheachd…Fiosrachadh  
 
 
Puingean teagaisg   
 

• Feumaidh am postair innse… Cò? Cuin? Càite? Ciamar? Carson? 
• Rudan a nì am postair tarraingeach…dathan, cinn-sgrìobhaidh, agus uaim 
 

Dè tha a’ tachairt? 
Tha Ruairidh a’ leughadh postair taobh a-muigh bùtha ag innse mu chothrom air mìle not a 
bhuannachadh aig fèill na sgoile. Tha e a’ ceannachd a’ phàipeir air sgàth sin, ach dè a th’ann ach gu bheil 
luach mìle not anns na duaisean air fad. Cha robh am fiosrachadh air fad air a’ phostair. Tha ceannard na 
sgoile ag iarraidh gun dèan Ioma-rud postair ceart dhaibh - sin an obair aig Ruairidh. 
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Prògram  6     Aithisg na sìde 
 
Cruth               Aithisg  
Gnè cànain      Mìneachadh 
 
 

Puingean teagaisg   
  

• Rannsachadh mionaideach air cuspair 
• Tiotal…Ro-ràdh…Cinn-sgrìobhaidh…Co-dhùnadh 
• Cànan a tha freagarrach a thaobh adhbhair, susbaint agus luchd amais 
 

 
Dè tha a’ tachairt? 
Tha Ruairidh air tilleadh bho làithean saora ann an Astràilia agus tha e gu math toilichte. Tha Sìne agus 
Donaidh làn dhen chnatan agus air dheireadh leis an obair airson Ioma-rud. ’S e an obair aig Ruairidh 
rannsachadh a dhèanamh air an diofar eadar aimsir Astràilia agus aimsir Alba, agus an uairsin aithisg a 
sgrìobhadh airson Ioma-rud. Ach ciamar a thèid dha le sin? 
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Prògram  7 Solas an dealain  
 
Cruth               Aithisg  
Gnè cànain      Mìneachadh 
 
 
Puingean teagaisg     
 

• Tiotal…Ro-ràdh 
• Faclan freagarrach aig toiseach gach seantans … a’ ceangal an fhiosrachaidh agus ga 

chumail anns an òrdugh cheart 
• Dealbhan mìneachaidh 

 
 
Dè tha a’ tachairt? 
Gun rabhadh, tha an oifis aig Ioma-rud gun chumhachd dealain agus tha iad uile  
a’ tuigsinn cho èiseil is a tha daoine às aonais. Tha e a’ cur iongnadh air Ruairidh co às a tha e a’ tighinn 
agus ciamar a thathar ga chruthachadh. Tha Sìne ag iarraidh air Ruairidh falbh agus an rannsachadh sin a 
dhèanamh… nuair a thilleas e faodaidh e aithisg a sgrìobhadh airson Ioma-rud. 
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Prògram 8    A’ choiseachd mhòr  
 
Cruth               Artaigil Iris 
Gnè cànain      Cunntas Pearsanta 
 
 
Puingean teagaisg    
 

• Loidhne-tìm…ann an làithean 
• Cunntas pearsanta a’ toirt a-steach faireachdainnean agus smuaintean 

 
 
Dè tha a’ tachairt? 
Tha Sìne agus Ruairidh faisg air deireadh Slighe na Gaidhealtachd an Iar. Tha Sìne ag iarraidh air Ruairidh 
aithisg a sgrìobhadh airson Ioma-rud ag innse cho math ’s a bha e a bhith a’ coiseachd. Ach, tha sin dol a 
bhith gu math duilich! Chòrd a’ choiseachd ri Sìne, ach cha do chòrd i ri Ruairidh idir. Tha Sìne ag 
iarraidh gum bi an artaigil ann an cruth sgrìobhadh pearsanta, ach chan eil Ruairidh ag iarraidh innse dhi 
nach do chòrd a’ choiseachd ris. Ciamar a thèid dha?  
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Prògram  9 Duais gun dùil  
 
Cruth               Litir  
Gnè cànain      Cunntas Pearsanta 
 
 

Puingean teagaisg   
 

• Loidhne-tìm  
• Cunntas pearsanta a’ toirt a-steach faireachdainnean agus smuaintean 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 
 
Tha Donaidh agus Sìne ag ullachadh dealbhan a’ Mhòid airson an ath  Ioma-rud. Tha Ruairidh aig  
a’ choimpiutair a’ leughadh nam ‘fiosan dealain’ aige. Tha fios air tighinn bho a cho-ogha, Ros, ann an 
Astràilia gu bheil e a’ gluasad gu taigh ùr far nach bi coimpiutair aige. Bu mhath le Ros litir fhaighinn bho 
Ruairidh ag innse dha dè bha e a’ dèanamh. Bu toigh le Ruairidh innse mar a thachair aig a’ Mhòd ach ’s 
fhada bho nach do sgrìobh e litir agus chan eil e cinnteach dè a chuireas e innte. An dèan a’ chomhairle 
aig Sìne feum dha airson dreach mhath a chur air an litir? 
 
 



 
 

13 

CRAOLADH NAN GAIDHEAL    FOGHLAM    IOMA-RUD       EARRACH 2003 

www.bbc.co.uk/alba/foghlam

 
 

Prògram  10 Am peann òr   
 
Cruth               Leabhar-là pearsanta  
Gnè cànain      Sgrìobhadh pearsanta 
 
 
Puingean teagaisg    
 

• Loidhne-tìm ann an làithean 
• Cunntas pearsanta a’ toirt a-steach fhaireachdainnean  

 
Dè tha a’ tachairt? 
Tha Sìne a’ sealltainn do Ruairidh agus do Dhonaidh cho feumail is a tha leabhar- là do dhuine a tha trang 
ann an oifis. Tha Sìne beagan troimh-chèile an dèidh am peann ùr a thug Daibhidh dhi airson a co-là 
breith, a chall. Tha i a’ cur na coire air Ruairidh agus chan eil esan toilichte. Tha Donaidh ag iarraidh air 
Ruairidh a smuaintean a chumail ann an leabhar-là pearsanta is gum bi sin na chuideachadh dha. Ach am 
bi? Chan eil aon chunntas a sgrìobhas e a’ toirt toileachas dha! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                     


