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Tha còraichean glèidhte air cuid dhen stuth a th’ anns na notaichean seo, ach tha cead ga 
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co-cheangailte ri foghlam. 
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Ro-phlana Cànan Gàidhlig 5-14 
 
 
Èisteachd is Labhairt 
 
 
A’ ruighinn co-dhùnadh Prìomh fhòcas:  Èisteachd agus labhairt  Ìrean C/D 
 
Iallan: Na bu chòir dha na 

sgoilearan ionnsachadh 
Stuthan teagaisg Measadh 

 
Fiosrachadh 
agus Tuigse 
 
Ag èisteachd ann 
am buidhnean 
 
Ag obair bho 
bhuaidh 
theacsaichean 
 
A’ labhairt ann am 
buidhnean 
 
A’ labhairt mu 
theacsaichean 
 
A’ labhairt mu 
fhiosrachaidhean,  
mu 
fhaireachdainnean 
agus  
mu bheachdan 
 
Mothachadh air 
gnè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Le bhith ag èisteachd gu 
mionaideach bidh a’ chlann: 
 
• A’ taghadh fiosrachadh  

a tha freagarrach agus 
cudromach 
 

• A’ faighneachd agus a’ 
freagairt cheistean,  
a’ toirt seachad am 
beachdan fhèin 
 

• A’ lorg adhbharan 
cothromach airson 
am beachdan agus a’ togail 
phuingean cudromach 
 

• A’ lorg dòighean 
cothromach airson a bhith 
a’ dearbhadh nam 
puingean aca 

 
• A’ cleachdadh gluasad ‘s 

an sùilean airson an 
 deasbad a leudachadh 
 

• A’ cleachdadh cànan a tha 
freagarrach airson a’ 
chuspair 

 
• A’ cumail beachdan, 

creideamhan agus càirdeas 
nan caractaran nan 
cuimhne 

 
 
• a bhith mothachail air 

mòran  dhual-chainntean 
agus blasan-cainnte airson 
am beatha a bhrosnachadh 

 
 
 

 
 

 

 
• Teipichean 

no CD 
 

• notaichean 
thidsear 

 
• duilleagan-

obrach 
 
 

 

 
Faodaidh feadhainn de 
na co-dhùnaidhean anns 
an obair a bhith air an 
cleachdadh airson 
measadh ma tha an 
tidsear ga fhaicinn 
freagarrach.  Tha e nas 
fheàrr agus nas fhasa a 
bhith ag èisteachd agus 
a’ sealltainn ris a’ chloinn 
ann am buidhnean 
airson fiosrachadh a 
chruinneachadh mu 
dheidhinn an adhartais a 
tha iad a’ dèanamh ann 
an Èisteachd agus 
Labhairt.  Airson 
barrachd taic le 
measadh agus fèin-
mheasadh thoir iomradh 
air ‘Assessment in the 
Classroom: Listening 
and Talking 5-14’  
(SCCC 1998)  
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Ro-phlana Cànan Gàidhlig 5-14 
 
 
Èisteachd is Labhairt 
 
 
A’ ruighinn co-dhùnadh Prìomh fhòcas:  Èisteachd agus labhairt  Ìrean C/D 
 
Iallan: Na bu chòir dha na sgoilearan 

ionnsachadh 
Stuthan teagaisg Measadh 

Sgilean 
 
Cnuasachadh 
 
A’ taghadh 
fiosrachadh a  
tha freagarrach 
 
Lèir-smaoin 
 
Ath-ghairm 
 
Mothachadh air 
gnè 
 

 
Le bhith ag èisteachd gu 
mionaideach bidh a’ chlann: 
 
• An sàs ann an obair a tha 

inntinneach agus feumail 
airson èisteachd agus 
labhairt 

 
• Ag innse mu na prìomh 

phuingean a tha 
 iad air cluinntinn 
 

• An sàs ann an deasbad 
ghoirid a tha a’ dèanamh 
ciall  

 
• A’ toirt seachad adhbharan 

ciallach airson nam 
beachdan aca agus aig 
amannan deònach an 
inntinn atharrachadh 

 
• Deònach bruidhinn mu 

dheidhinn cuspairean doirbh 
agus beachdan a thoirt air 
ciamar a b’urrainn dhaibh an 
ceartachadh 

 
• A’ cleachdadh diofar seòrsa 

cànain 
 
• A’ cumail nan smuaintean 

aig daoine eile nan inntinn  
 

 
• Teipichean 

no CD 
 

• notaichean 
thidsear 

 
• duilleagan-

obrach 
 

 
Feumar a bhith 
faiceallach nach eil cus 
cuideim air a chur air 
fianais sgrìobhte a dh’ 
fhaodadh bacadh a chur 
air leasachadh ann an 
Èisteachd agus Labhairt.    
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Ro-phlana Cànan Gàidhlig 5-14 
 
 
Èisteachd is Labhairt 
 
 
A’ ruighinn co-dhùnadh Prìomh fhòcas:  Èisteachd agus labhairt  Ìrean C/D 
 
Iallan: Na bu chòir dha na 

sgoilearan ionnsachadh 
Stuthan teagaisg Measadh 

 
A’ leasachadh 
beachdan 
fiosraichte 

A’ cur ùidh ann an 
ionnsachadh                                                                                                                             
(tha cànan aig bun 
ionnsachaidh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mothaichidh a’ chlann gu 
bheil cànan cudromach 
anns na dòighean a leanas: 

• Tha sinn a’ faighinn a’ 
chuid as motha dhen 
fhiosrachadh againn tro 
chànan 

 
• Tha sinn a’ faighinn tòrr 

dhe na sgilean againn 
tro chànan 

 
•  ‘S urrainn dhuinn 

ceanglaichean 
comasach a dhèanamh 
tro chànan airson diofar  

      adhbharan 
 
• ‘S urrainn dhuinn 

cnuasachadh mu na  
       beachdan agus na                  
       faireachdainnean            
       againn fhìn agus aig           
       daoine eile 
 
 

 
• Teipichean no 

CD 
 

• notaichean 
thidsear 

 
• duilleagan-

obrach 

 
 
Tha na pìosan-obrach 
air an dealbh ann an 
dòigh ‘s gun cruthaich 
iad cothroman airson 
sgilean Èisteachd agus 
Labhairt a leasachadh.  
Thathas den bheachd 
gu bheil e nas fhasa 
sgilean còmhraidh 
agus èisteachd a 
leudachadh nuair a tha 
an co-theacsa mu 
dheidhinn 
suidheachadh a 
ghabhas a chreidsinn 
air sgàth ‘s gum bi a’ 
chlann nas deònaich 
beachdan a thoirt 
seachad.    
Tha an dòigh obrach 
seo a’ dèanamh an 
leasain nas 
tarraingiche, a’ toirt air 
a’ chloinn 
smaoineachadh gu 
mionaideach air na 
faireachdainnean aca 
fhèin agus a’ 
brosnachadh 
bheachdan fiosraichte 
a thaobh cànain. 
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Ro-phlana Cànan Gàidhlig 5-14 
 
Èisteachd is Labhairt 
 
A’ ruighinn co-dhùnadh Prìomh fhòcas:  Èisteachd agus labhairt  Ìrean C/D 
 
Iallan: Na bu chòir dha na 

sgoilearan ionnsachadh 
Stuthan teagaisg Measadh 

Èisteachd agus 
Labhairt 
 
Airson 
fiosrachadh, agus 
stiùireadh 
 
 
 
 
 
 
Ann am 
buidhnean 
 
 
 
 
 
Mu 
fhiosrachaidhean, 
fhaireachdainnea
n agus 
bheachdan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mothachadh 
air luchd-amais 
 
 
 
 
Le eòlas air 
cànan 

 
Bu chòir tuigse a bhith 
aig a’ chloinn ann a bhith: 
 
- Ag èisteachd agus a’ 

cleachdadh na tha iad 
ag ionnsachadh mar 
chuideachadh nuair a 
tha iad a’ toirt seachad 
fiosrachadh, stiùireadh 
no comhairle. 

 
- A’ leantainn modhan-

obrach sìmplidh nuair a 
tha iad an lùib 
buidhnean a tha ag 
èisteachd agus a’ 
labhairt 

 
- A’ faighneachd 

cheistean a tha 
freagarrach agus a tha 
ceangailte ris a’ 
chuspair agus a’ toirt 
seachad beachdan a 
tha eadar-dhealaichte 
ach ciallach 

 
- A’ toirt seachad 

beachdan air na 
cuspairean a tha 
beagan nas duilghe, a’ 
beantainn ri na 
faireachdainnean agus 
na smuaintean aca 
fhèin 

 
- A’ labhairt ann an dòigh 

a tha ciallach agus a’ 
toirt mothachadh dhan 
luchd-amais 

 
- A’ deasbad, a’ toirt 

stiùireadh agus a’ 
cleachdadh an làmhan 
agus an sùilean ann an 
dòigh freagarrach 

 
 

 

 
Tha na duilleagan-obrach 
a’ toirt cothroman air leth 
dhan chloinn airson a 
bhith a’ labhairt, a’ 
beachdachadh agus a’ 
deasbad ann am 
buidhnean. 
 
Le bhith a’ brosnachadh 
deasbadan eadar-
dhealaichte tha na 
duilleagan-obrach a’ toirt 
cothroman airson: 
 
1. comasan èisteachd a 

leasachadh 
 
2. com-pàirt ann an 

deasbad a 
mhisneachadh 

 
3. eòlas cànain agus 

dòighean sònraichte 
airson èisteachd a 
bhrosnachadh 

 
4. misneachadh airson a 

bhith a’ bruidhinn 
agus a bhith a’ 
coimhead air ais  agus 
a’ smaoineachadh 
mun chùis 

 
5. bruidhinn ris an 

tidsear agus 
sgoilearan eile mu 
thachartasan 
pearsanta 

 
 
 

 
Tha an t-sreath seo a’ 
cruthachadh 
suidheachaidhean 
beòthail airson 
èisteachd agus 
labhairt. 
 
Leis an tidsear agus 
an luchd-
ionnsachaidh a’ 
stiùireadh ann an 
dòigh càirdeil, ‘s 
urrainn dhan chloinn a 
bhith soilleir mu 
dheidhinn na thathar 
a’ sùileachadh bhon 
obair. 
 
Seo na dòighean 
anns am faod an 
tidsear agus luchd-
ionnsachaidh an obair 
a mheasadh: 
 
• le bhith a 

soilleireachadh na 
prìomh amasan 
de pìosan obrach 

 
• le bhith a’ 

coimhead agus 
ag èisteachd am 
measg a chèile  

 
• le bhith a’ 

bruidhinn mu 
dheidhinn na h-
obrach aca fhèin 
agus obair an 
caraidean 

 
• le bhith a’ 

cleachdadh 
molaidhean 
Assessment is for 
Learning 

 

 



 

 bbc.co.uk/foghlam 

 
 
ÈISTEACHD IS LABHAIRT -  Àrd Ìrean 
 
 
AONAD 1: SANASACHD 
 
 
Ro-ràdh 
 
 
Na prògraman 
 
Tha na trì prògraman seo mu dheidhinn Colla, Ali agus Sìleas a tha a’ buannachadh co-fharpais sgoile 
a tha Comhairle baile Ghlaschu a’ ruith airson sanasachd a dhealbh gus aire luchd-turais a tharraing 
chun a’ bhaile.  Mar phàirt den duais tha aon aca ga thaghadh airson pàirt a ghabhail anns an t-sanas.  
Tha iad a’ dol a-mach air a chèile agus chì sin ciamar a chuireas iad cùisean ceart. 
 
 
 
Curraicealam 5-14 
 
Tha na prògraman seo a’ toirt a-steach obair aig ìre C agus D de dh’ Èisteachd agus Labhairt le 
cuideam air na h-iallan a leanas: 
 
��a’ labhairt ann am buidhnean 
��a’ labhairt mu theacsaichean 
��a’ labhairt mu fhiosrachaidhean, mu fhaireachdainnean agus mu bheachdan 
��ag èisteachd ann am buidhnean 
��ag èisteachd airson bruidhinn mu theacsaichean 
��Mothachadh air gnè 
 
 
Tha co-theacs na h-èisteachd agus labhairt seo  – a’ dèiligeadh le ìrean C agus D den stiùireadh 
nàiseanta airson Slàinte, gu h-àraidh na h-iallan: 
 
-  Slàinte inntinne ag ionnsachadh a bhith mothachail air agus dèiligeadh le faireachdainnean 
 agus suidheachaidhean, cuideachd 
-  A’ rannsachadh na seòrsa buaidh a tha aig modhan agus uallaichean air càirdeas, 

 faireachdainnean agus fèin earbsa. 
 
 
 
A’ cleachdadh nam prògraman 
 
Tha an teip/CD ag innse cuin a bu chòir tidsearan stad airson còmhradh a dhèanamh còmhla ris a’ 
chloinn mu na cuspairean sònraichte. 
 
Tha na duilleagan-obrach a’ togail air na puingean sònraichte a tha anns na prògraman agus a’ toirt 
cothrom dhan chloinn leudachadh a dhèanamh air an tuigse ann an dòigh a tha ciallach. 
 
Tha notaichean nan tidsear a’ toirt fiosrachadh mu dheidhinn cuin is urrainn dhan tidsear stad a chur 
air an teip gus am faigh a’ chlann cothrom an obair a dhèanamh. ‘S dòcha gum b’ fheàrr le cuid de 
thidsearan cothrom a thoirt dhan chloinn èisteachd ris an teip gu lèir mus dèan iad obair sam bith. 
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A’ cleachdadh nam pìosan-obrach 
 
Tha na pìosan-obrach air an dealbh ann an dòigh ‘s gun cruthaich iad cothroman airson sgilean 
Èisteachd agus Labhairt a leasachadh. 
Thathas den bheachd gu bheil e nas fhasa sgilean còmhraidh agus èisteachd a leudachadh nuair a 
tha an co-theacsa mu dheidhinn suidheachadh a ghabhas a chreidsinn air sgàth ‘s gum bi a’ chlann 
nas deònaich beachdan a thoirt seachad. 
Tha an dòigh-obrach seo a’ dèanamh an leasain nas tarraingiche, a’ toirt air a’ chloinn 
smaoineachadh gu mionaideach air na faireachdainnean aca fhèin agus a’ brosnachadh beachdan 
fiosraichte. 
 
Faodaidh na tidsearan na pìosan-obrach a chleachdadh anns an dòigh a tha freagarrach dhaibh fhèin. 
Dh’fhaodadh buidhnean de chloinn an obair a dhèanamh aig an aon àm no aig amannan eadar-
dhealaichte. Is dòcha cuideachd gum bi obair ann nach dèan a’ chlann gu lèir a rèir dè cho comasach 
‘s a tha iad. 
 
Tha na pìosan-obrach air an deasachadh ann an dòigh a tha a’ toirt chothroman dhan chloinn a bhith 
cinnteach mu dheidhinn an smuaintean. 
 
Faodaidh feadhainn de na co-dhùnaidhean anns an obair a bhith air an cleachdadh airson measadh 
ma tha an tidsear ga fhaicinn freagarrach. Tha e nas fheàrr agus nas fhasa a bhith ag èisteachd agus 
a’ sealltainn ris a’ chloinn ann am buidhnean airson fiosrachadh a chruinneachadh mu dheidhinn an 
adhartais a tha iad a’ dèanamh ann an Èisteachd agus Labhairt. Airson barrachd taic le measadh 
agus fèin-mheasadh thoir iomradh air ‘Assessment in the Classroom: Listening and Talking 5-14’ 
(SCCC 1998) agus làrach Assessment is for Learning tro làrach ionnsachadh agus Teagasg Alba - 
www.ltscotland.org.uk 
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Sanasachd – Prògram 1 
 
 
Am prògram  
 
Tha am prògram a’ tòiseachadh le Colla, Ali agus Sìleas a’ còmhradh anns a’ chlas ann an sgoil ann 
an Glaschu. Cha robh Ali ag èisteachd ris an tidsear oir bha inntinn air an ‘toonpod’ ùr a fhuair e bho 
Ghranaidh. Tha Sìleas ag innse dha gu bheil aca ri sanas-reice telebhisein a sgrìobhadh airson co-
fharpais.  ‘S e sanas-reice a’ moladh Ghlaschu a tha aca ri dhèanamh. 
 
Mus èist iad ris a’ phrògram, bhiodh e feumail dhan chloinn sùil a thoirt air sanasan a tha timcheall 
orra - ann am pàipearan-naidheachd, air busaichean a’ bhaile, air an telebhisean agus mar sin air 
adhart. 
 
 
Stadaibh far an cluinn sibh “ Tha sibh air èisteachd, bruidhnibh a-nis”  
 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
Dè do beachd air an t-sluagh-ghairm aig Colla, Ali agus Sìleas? 
Tha Ali a’ mìneachadh gu feum sluagh-ghairm a bhith pongail.  
 
Carson a tha thu a' smaoineachadh a tha seo cho cudromach? 
 
 
 
Na pìosan-obrach 
 
 
A’ cleachdadh duilleag-obrach 1, tha e air iarraidh air a’ chloinn smaoineachadh air còig rudan a tha 
math agus tarraingeach mun àite-fuirich aca. Bidh iad a’ dèanamh seo leotha fhèin.  As dèidh làimh, 
bidh a’ chlann a’ dol ann am buidhnean airson deasbad a dhèanamh mu na taghaidhean aca.  
Feumaidh iad a bhith cinnteach gun toir iad na beachdan aca seachad ann an dòigh làidir agus gun 
èist iad ri beachdan a h-uile duine eile anns a’ bhuidhinn. 
 

• A bheil na beachdan aca eadar-dhealaichte? 
• Feumaidh iad còig rudan a thaghadh mu bheil iad uile ag aontachadh. 
• Feumaidh iad a bhith cinnteach gum bruidhinn iad a-mach mu na smuaintean aca fhèin! 
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Stadaibh far an cluinn sibh “ An t-àm airson stad agus bruidhinn”  
 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
Dè an diofar a tha ceòl a' dèanamh ann an sanas-reic’?  
 
Tha Colla agus Ali agus Sìleas ag iarraidh ceòl aighearach. Carson? 
 
Dè seòrsa ciùil a tha a' còrdadh riutsa?  
 
An urrainn dhut smaoineachadh air òran no ceòl a tha air a chleachdadh ann an sanas-reic? 
 
Tha Colla, Ali agus Sìleas air smaoineachadh air sluagh-ghairm agus ceòl ach feumaidh iad a-nis 
smaoineachadh mu dè tha dol a thachairt anns an t-sanas-reic.   
A bheil beachd agad fhèin air dè dh’ fhaodadh tachairt? 
 
 
Na pìosan-obrach 
 
 
A’ cleachdadh duilleag-obrach 2 faodaidh a’ chlann sluagh-ghairm a sgrìobhadh airson a’ bhaile no 
na sgìre aca fhèin.  Bidh iad ag obair ann am buidhnean: 
 
 
Tha ‘Glasgow’s miles better’ air a bhith againn! Agus, thagh a’ chlann an sluagh-ghairm,  
 

‘ Glasgow is Glaschu in Gaelic 
But, Glasgow is GREAT in any language’ 

 
Feumaidh a’ chlann smaoineachadh air sluagh-ghairm airson na sgìre no a’ bhaile aca fhèin.  
 

• A bheil an sluagh-ghairm aca ag innse cho càirdeil ‘s a tha na daoine? 
• A bheil aon seantans aca a tha sìmplidh ach tarraingeach? 
• Am biodh e furasta ceòl agus dealbhan a chur ris an t-sluagh-ghairm airson sanas 

tarraingeach a dhèanamh? 
 
 
Stadaibh aig deireadh a’ phrògraim. 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
A bheil sibh a' smaoineachadh gu bheil Mamaidh Sìleas ceart nuair a tha i ag ràdh gu bheil na 
sanasan-reice sean-fhasanta agus gum faod boireannaich agus fireannaich na h-aon rudan a 
dhèanamh? 

 
Agus a bheil daoine à diofar choimhearsnachdan rim faicinn ann an sanasan-reice no an e an aon 
seòrsa daoine a th’ annta anns a’ chumantas? 
 
 
Na pìosan-obrach 
 
“Tha mo mhàthair an-còmhnaidh a’ gearain nach toil leatha mar a tha iad a’ sealltainn bhoireannach 
ann an sanasan-reice.” 
 
A’ cleachdadh duilleag-obrach 3, bidh a’ chlann a’ sgrìobhadh nam beachdan aca sìos. Bidh iad an 
uair sin deiseil airson deasbad a dhèanamh. 
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A bheil iad ag aontachadh ri màthair Sìleas? 
 

• Faodaidh a’ chlann na beachdan aca a sgrìobhadh sìos  
• Faodaidh iad a dhol ann am buidhnean airson deasbad mu na faireachdainnean aca. 
• Feumaidh iad a bhith soilleir agus pongail le na beachdan aca 
• Feumaidh iad èisteachd ri beachdan a h-uile duine 
• Feumaidh iad tighinn gu co-dhùnadh – agus a bhith cinnteach gu bheil a h-uile duine ag 

aontachadh. 
 
 
Am beachd-smuain mu dheireadh: 
 

• An robh e duilich dha na sgoilearan inntinn a chèile atharrachadh le bhith deasbad?  
• Am biodh e a cheart cho duilich inntinn dhaoine atharrachadh anns a’ choimhearsnachd agus 

anns an t-saoghal air fad? 
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Sanasachd – Duilleag-obrach 1 
 
 

A’ tarraing luchd-turais gud àite- fuirich 
 

Sgrìobh còig rudan a tha math mu dheidhinn d’ àite-fuirich. Dèan an obair seo leat fhèin.  Smaoinich 
air rudan a chòrdadh ri luchd-turais mar: 
 

§ Toglaichean inntinneach 
§ Àiteachan bidhe 
§ Taighean-òsta  
§ Tràighean àlainn 
§ Ionad-spòrs 
§ Bùithtean 
§ Daoine càirdeil 
§ Obair thraidiseanta (mar buain na mòine) 

 
 
   

������������
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Sanasachd – Duilleag-obrach 2 
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Sanasachd – Duilleag-obrach 3 
 

 
 

‘…..tha mo mhàthair an-còmhnaidh a’ gearain nach toil leatha mar a tha iad a’ sealltainn 
bhoireannach ann an sanasan-reice.’ 
 

1. A bheil thu ag aontachadh ri màthair Sìleas?  Innis Carson. 
 
 
 
 

2. Dè, mar as trice, a tha boireannaich a’ reic ann an sanasan?  Sgrìobh dà eisimpleir. 
 
 
 
  

3. Dè, mar as trice, a tha fireannaich a’ reic ann an sanasan?  Sgrìobh dà eisimpleir. 
 
 
 
 

4. A bheil sanasan sam bith ann far a bheil fireannach a’ dèanamh ‘obair bhoireannach’ agus far 
a bheil boireannach a’ dèanamh ‘obair fhireannach’?  

 
 
 
 

5. A bheil gu leòr Àilianaich ann am filmichean no air teilidh?  Dè do bheachd? 
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Sanasachd – Prògram 2 
 
Am prògram  
 
An-diugh tha Colla, Ali agus Sìleas a’ faighinn a-mach gu bheil iad air an fharpais a bhuannachadh – 
Farpais Chomhairle Ghlaschu.    Tha a h-uile duine san sgoil a’ cur meal an naidheachd air a’ 
chloinn. Tha iad a’ buannachadh coimpiutair airson na sgoile. 
An uair sin tha an Ceannard ag innse dhaibh gu bheil boireannach agus fireannach bhon Chomhairle 
airson bruidhinn riutha.  Tha iad a’ lorg gille no nighean airson an t-sanas-reice aca.    
 
 Mu dheireadh, tha iad a’ taghadh Ali. Tha Ali a’ bruidhinn ‘Urdu’, Gàidhlig agus Beurla agus mar sin 
tha co-cheangail aige ri trì cultaran eadar-dhealaichte. 
As dèidh do dh’ Ali an duais fhaighinn, tha e trang a’ dol gu pàrtaidhean agus tha e  
a’ faighinn tòrr rudan ùra.  Chan eil mòran tìde aige a-nis airson a charaidean.  Tha cùisean a’ fàs nas 
miosa buileach nuair a tha Ali a’ tionndadh sìos cuireadh gu partaidh co-là breith Cholla. 
 
Tha Colla agus Sìleas a’ tionndadh an aghaidh Ali agus a’ magadh air, ag ràdh gu bheil e fada ro 
ainmeil a-nis air an son. 
 
 
Stadaibh far an cluinn sibh “ An t-àm airson stad agus bruidhinn”  
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
Bha Sìleas agus Colla iomagaineach mus cuala iad gun do bhuannaich iad an fharpais ach cha robh e 
a’ cur dragh air Ali.  
Carson a tha thu a’ smaoineachadh a bha iad a’ faireachdainn mar seo? 
 
Dè na h-amannan sònraichte a bhios tusa a' faireachdainn neirbhiseach? 
 
Ciamar a bhiodh tu a’ faireachdainn a-nis nan cluinneadh tu gu robh thu air farpais mhòr mar seo a 
bhuannachadh?   
 
Dè seòrsa duaisean a chòrdadh riut? 
 
Na pìosan-obrach 
   
Tha aig Ali, Colla agus Sìleas ri a dhol gu oifis a’ Cheannaird airson bruidhinn ris a’ bhoireannach 
agus an fhireannach bhon Chomhairle.  Tha iad a’ faighneachd ceistean dhaibh. 
 

• An robh a’ chlann a-riamh anns an t-suidheachadh sin – a’ feitheamh airson a dhol gu oifis a’ 
cheannaird  m.e. airson gabhail pàirt ann an Comhairle Sgoile no airson duais a’ cheannaird?  

 
• Ciamar a bha iad a’ faireachdainn? 

 
 
• A bheil dòigh aca air na faireachdainnean seo a chumail fo smachd? 
 
 
Tha a’ chlann a’ cleachdadh duilleag-obrach 4 airson na ceistean gu h-àrd a fhreagairt.  As dèidh 
dhaibh na ceistean a fhreagairt, dh’fhaodadh a’ chlann a dhol ann am buidhnean airson bruidhinn 
mu dheidhinn nam freagairtean aca. Feumaidh iad a bhith cinnteach gun èist iad ri fèin-
fhiosrachaidh a h-uile duine anns a’ bhuidhinn agus gum faigh a h-uile duine cothrom bruidhinn. ‘S 
dòcha gum bu chòir dhaibh neach-stiùiridh a thaghadh airson na buidhne. 
 
 
Stadaibh aig “ An t-àm a-rithist airson stad agus còmhradh”  
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Ceistean a’ chraoladair 
 
  

A bheil thusa ag aontachadh ris na dh'innis Mrs Taylor do Shìleas mu dheidhinn prògraman-teilidh? 
 
Dè na rudan as fheàrr leis na balaich anns a' chlas agadsa agus dè as fheàrr leis a' chlann-nighean? 
 
Bheil thu a' smaoineachadh gu bheil measgachadh cothromach den dà chuid ann am prògraman-
teilidh coltach ri 'Dè a-nis?' 
 
An cuireadh na balaich anns a' chlas agadsa an teilidh dheth nam biodh iad a' smaoineachadh gu 
robh prògram a' sealltainn rudan a chòrdadh ri clann-nighean? 
 
An cuireadh a' chlann-nighean an teilidh dheth nan robh iad a' smaoineachadh gu robh prògram a' 
sealltainn rudan a chòrdadh ri balaich? 
 
Dè cho coltach agus a tha balaich agus clann-nighean a thaobh nan cur-seachadan aca agus nan 
rudan as toil leotha air an teilidh? 
 

 
Stad as dèidh dhan chloinn èisteachd ris a’ phrògram gu lèir. 
 
 

     Ceistean a’ chraoladair 
 
     Ciamar a tha Colla agus Sìleas a’ faireachdainn mun caraid Ali a-nis? 
 
     Dè a tha Ali air a dhèanamh airson ‘s gu bheil iad a’ faireachdainn mar seo? 
 
     An robh thusa riamh a' faireachdainn gun do dh'fhàg caraid air chùl thu? 
 
     Ciamar a bhiodh tu faireachdainn nan tachradh sin dhut? 

 
 
 
Na pìosan-obrach 
 
 
Dh’fhaodadh a’ chlann smaoineachadh air amannan sam bith a bha iad fhèin eudmhor 
(dh’fhaodadh iad notaichean a sgrìobhadh) – an toiseach leotha fhèin agus an uair sin ann am 
buidhnean.   
 
 
Dh’fhaodadh iad smaoineachadh mu dheidhinn na leanas: 
 

• Carson a bha iad eudmhor? 
• An robh duine a’ gabhail truas riutha? 
• An d’fhuair iad seachad air? 
• Ciamar a fhuair iad seachad air? 

 
 
Bi cinnteach gu bheil a’ chlann soilleir gum bi a h-uile duine a’ faireachdainn mar sin aig àm air 
choreigin. Gu bheil e nàdarrach gu leòr. Agus, gum bi caraidean  
a’ dol a-mach air a chèile gu math tric nuair a tha iad a’ fàs suas.  
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Sanasachd – Duilleag-obrach 4 
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Sanasachd – Prògram 3 
 
 
Am prògram  
 
 
Ann am prògram 3 cluinnidh sinn Ali a’ bruidhinn air an rèidio air a’ phrògram ‘Aileag’. Tha iad a’ 
moladh Ali airson cho math ‘s a rinn e anns a’ cho-fharpais.  Chan eil Sìleas idir toilichte oir tha Ali ag 
ràdh gur e an sluagh-ghairm a rinn e fhèin a bhuannaich.  Chan eil guth aige gur e na triùir aca a 
sgrìobh e còmhla.   
 
Fhad ‘s a tha Ali trang a’ dol gu ‘auditions’ as t-Samhradh, tha màthair Sìleas a’ lorg beagan obrach do 
Shìleas agus do Cholla aig na làithean-saora. 
 
 
 
Stadaibh far an cluinn sibh “ An t-àm airson stad agus bruidhinn”  
 
 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
 
Bha Sìleas a’ faireachdainn nach robh Ali buileach onarach nuair a bha e a’ bruidhinn air Aileag – ‘s 
gu robh e a’ toirt a chreidsinn gur e fhèin a-mhàin a sgrìobh an sanas-reic. 
Ciamar a bhiodh tu faireachdainn na bu tusa Sìleas? 
 
A bheil thu ag aontachadh ri mamaidh Sìleas nuair a thuirt i “ ..feumaidh tu gabhail ris nach e deagh 
charaid a th’ ann an Ali.  ‘S dòcha gun tig e thuige fhathast, ach na gabh gnothach ris san eadar-ama.”  
 
An e sin a’ chomhairle a bheireadh tusa dhith? 
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Na pìosan-obrach 
 
 
Thoir air a’ chloinn smaoineachadh air na leanas: 
 

• Dè na cur-seachadan a tha aca aig na làithean-saora? 
• Am bi iad a’ cuideachadh aig an taigh? 
• Am bi iad a’ cèilidh air seann dhaoine aig àm sam bith? 

 
 
Faodaidh a’ chlann notaichean a sgrìobhadh mu na puingean gu h-àrd agus an uair sin a dhol ann am 
buidhnean airson smaoineachadh mu dheidhinn na leanas:  
 

• Ciamar am b’urrainn dhaibh cuideigin anns a’ choimhearsnachd a chuideachadh? 
• Am biodh iad deònach seann dhaoine anns a’ choimhearsnachd a chuideachadh? 
• Ciamar am b’urrainn dhaibh seo a dhèanamh?  
 (a’ dol chun nam bùithtean dhaibh, a’ cèilidh orra, a’ cuideachadh timcheall an  taighe agus 
mar sin air adhart) 
• Am b’ urrainn dhan sgoil seann dhaoine anns an sgìre a chuideachadh?  
 (a’ seinn laoidhean aig àm na Nollaige agus mar sin air adhart) 

 
 
 
Stadaibh aig “ An t-àm a-rithist airson stad agus còmhradh”  
 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
 
Dè tha thu a' smaoineachadh a tha Sìleas a' ciallachadh nuair a tha i ag ràdh gu bheil Ali a' 'creidsinn 
nan sanasan'? 
 
Dè cho làidir 's a tha buaidh sanasachd ortsa? 
 

• An do cheannaich thusa riamh sìon air sgàth 's gun do chòrd sanas riut? 
• An do thagh thu riamh brand sònraichte air sgàth sanas-reice? 
• agus a bheil thu a' smaoineachadh gu bheil sanasan an-còmhnaidh ag innse na fìrinn mu na 

rudan a tha iad a' reic? 
 

 
Stad aig deireadh a’ phrògraim. 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
 
Cha robh beatha Ali a’ còrdadh ris a leth cho math ‘s a bha Sìleas agus Colla an dùil an robh? 
 
Carson a tha thu a' smaoineachadh a bha Ali cho troimh-chèile mun rud a thuirt am boireannach ris 
aig an audition? 
 
A bheil thu a' smaoineachadh gun d' rinn Colla agus Sìleas an rud ceart nuair a thug iad mathanas do 
dh' Ali? 
 
Bheil thu a' creidsinn gun robh Ali dha-rìribh duilich? 
 
Nam bu tusa Sìleas no Colla, an dèanadh tusa an aon rud? 
 
 
 
 



 

 bbc.co.uk/foghlam 

Na pìosan-obrach 
 
 
Aig deireadh a’ phrògraim, tha Ali, Colla agus Sìleas rèidh a-rithist. A’ cleachdadh duilleag-obrach 5, 
faodaidh a’ chlann smaoineachadh air na caraidean aca fhèin agus na h-adhbharan a tha iad nan 
caraidean.  Faodaidh na puingean gu  
h-ìosal an cuideachadh: 
 

• Dè a tha a’ dèanamh caraid math? 
• Am bi sibh an-còmhnaidh ag aontachadh air a h-uile càil? 
• Smaoinich air àm a chaidh sibh a-mach air a chèile. 
• Cò a ghabh a’ chiad cheum airson cùisean a chur ceart? 

 
 

v  Feumaidh a’ chlann cuimhneachadh gum bi rudan ann nach eil  
 a’ còrdadh riutha mun caraidean! 
 

 
As dèidh dhan chloinn crìoch a chur air duilleag-obrach 5, faodaidh iad a dhol ann am buidhnean 
airson beagan deasbad a dhèanamh. Faodaidh iad bruidhinn mu dheidhinn nam freagairtean a 
sgrìobh iad air an duilleig-obrach. 
 

• A bheil a h-uile duine aca ag aontachadh mu dheidhinn dè a tha a’ dèanamh caraid math? 
• Cuin a bhios iad a’ dol a-mach air a chèile? 
• A bheil tòrr smuaintean aca mu dheidhinn ciamar is urrainn dhaibh cùisean a chur ceart? 
• Fhad ‘s a bha iad ag obair air an-seo, an do lorg a’ chlann càil a-mach mun deidhinn fhèin a 

dh’fheumas iad atharrachadh airson a bhith nan caraidean nas fheàrr? 
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Sanasachd – Duilleag-obrach 5 
 

Dè a tha a’ dèanamh caraid math? 
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AONAD 2: MALAIRT CHOTHROMACH 
 
Na prògraman 
 
Tha Anna agus Shona a’ dèanamh pròiseact anns an sgoil mu dheidhinn tuathanachas anns an 
dùthaich seo agus thall-thairis.  As dèidh dhaibh am pròiseact a chrìochnachadh, tha iad a’ faighinn a-
mach gu bheil iad a’ buannachadh  
co-fharpais. Tha seo a’ toirt a’ chothroim dhaibh a dhol air turas a-null thairis gu tuathanas-teatha anns 
na h-Innseachan. Chì sinn ciamar a thèid dhaibh. 
 
Curraicealam 5-14 
 
Tha na prògraman seo a’ toirt a-steach obair aig ìre C agus D de dh’ Èisteachd agus Labhairt le 
cuideam air na h-iallan a leanas: 
 
��a’ labhairt ann am buidhnean 
��a’ labhairt mu theacsaichean 
��a’ labhairt mu fhiosrachaidhean, mu fhaireachdainnean agus mu bheachdan 
��ag èisteachd ann am buidhnean 
��ag èisteachd airson bruidheann mu theacsaichean 
��mothachadh air gnè 
 
Tha co-theacsa na h-èisteachd agus an labhairt seo a’ dèiligeadh le ìrean C agus D den stiùireadh 
nàiseanta airson Slàinte, gu h-àraidh na h-iallan: 
- Slàinte inntinne ag ionnsachadh a bhith mothachail air agus dèiligeadh le faireachdainnean agus 
suidheachaidhean, cuideachd 
- A’ rannsachadh na seòrsa buaidh a tha aig modhan agus uallaichean air càirdeas, faireachdainnean 
agus fèin-earbsa. 
 
A’ cleachdadh nam prògraman 
 
Tha an teip/CD ag innse cuin a bu chòir tidsearan stad airson còmhradh a dhèanamh còmhla ris a’ 
chloinn mu na cuspairean sònraichte. 
 
Tha na duilleagan-obrach a’ togail air na puingean sònraichte a tha anns na prògraman agus a’ toirt 
cothrom dhan chloinn leudachadh a dhèanamh air an tuigse ann an dòigh a tha ciallach. 
 
Tha notaichean nan tidsear a’ toirt fiosrachadh mu dheidhinn cuin is urrainn dhan tidsear stad a chur 
air an teip gus am faigh a’ chlann cothrom an obair a dhèanamh. ‘S dòcha gum b’ fheàrr le cuid de 
thidsearan cothrom a thoirt dhan chloinn èisteachd ris an teip gu lèir mus dèan iad obair sam bith. 
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Malairt Chothromach 1 
 
Am prògram  
 
Tha Anna agus Shona a’ dèanamh pròiseact anns an sgoil air tuathanachas - an-seo agus thall thairis. 
Tha fios aig Shona air tòrr mu dheidhinn tuathanachas anns an dùthaich seo mar-thà, oir ‘s e 
tuathanach a tha ann an athair Shona.  
 
Tha Anna a’ dol gu taigh Shona airson obair-dachaigh a dhèanamh mun phròiseict.  Tha Shona ag 
innse do dh’ Anna mu dheidhinn nan subsadaidhean a tha a h-athair  
a’ faighinn airson nam beathaichean aige.  
 
Tron phrògram, gheibh sinn barrachd fiosrachaidh mu shubsadaidhean agus mu dheidhinn a bhith a’ 
reic agus a’ ceannach bho dhùthchannan eile.  
 
Stadaibh aig “  .. a bheil sin faidhir ?  Dè do bheachd?”  
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
Faodaidh subsadaidh a bhith math agus dona, nach fhaod? 

Tha e math dhan tuathanach a tha faighinn an airgid.  

Tha e math dhan duine a tha ceannach an stuth  - bidh e nas saoire. 

Ach tha e dona … 

Dhan tuathanach ann an dùthaich bhochd nach eil a’ faighinn subsadaidh. 

Dhan dùthaich sin gu lèir o nach eil airgead a’ tighinn a-steach. 

A bheil sin faidhir? Dè do bheachd? 

Stadaibh far an cluinn sibh “  Saoil co ris a bhiodh e coltach a bhith nad thuathanach dhen t-
seòrsa sin ….. nad thuathanach teatha, can? 
  
Na pìosan-obrach 
 
Nuair a tha a’ chlann anns a’ chafaidh a’ bruidhinn ri Iain, tha iad a’ faighinn tòrr fiosrachaidh mu 
dheidhinn nan ceumannan a bhios a’ gabhail àite mus bi cofaidh air am beulaibh air a’ bhòrd.  A’ 
cleachdadh duilleag-obrach 6, faodaidh a’ chlann smaoineachadh air na ceumannan sin agus na 
ceistean a fhreagairt.  
 
As dèidh dhaibh seo a dhèanamh, faodaidh a’ chlann a dhol ann am buidhnean airson beagan 
deasbad a dhèanamh mun chùis. Faodaidh iad smaoineachadh mu dheidhinn na leanas: 
 

• Am bu chòir a h-uile dùthaich subsadaidhean fhaighinn? 
• Smaoinich mu dheidhinn a’ ghearain a bh’aig Braisil an aghaidh nan Stàitean Aonaichte – 

dh’fhaodadh na Stàitean an cotan aca a reic aig prìs fìor ìosal seach gu robh iad a’ faighinn 
subsadaidh – a bheil seo ceart? 

 
 
Faodaidh a’ chlann a dhol ann an dà bhuidheann airson deasbad a dhèanamh – aon bhuidheann a 
tha airson subsadaidh anns a h-uile dùthaich agus aon bhuidheann a tha an aghaidh subsadaidh anns 
a h-uile dùthaich.  
 

• Mol dhaibh diofar dhòighean planaidh airson obair deasbad 
• Brosnaich iad gus argamaid mhath a bhith aca. 
• Feumaidh iad èisteachd ri beachdan a h-uile duine. 
• Mu dheireadh, feumaidh iad tighinn gu co-dhùnadh a tha ciallach agus ris a bheil a h-uile 

duine ag aontachadh. 
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Stadaibh aig deireadh a’ phrògraim. 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
….agus aig ceann na sreath tha an tuathanach a chuir ‘s a’ bhuain an teatha. ‘S esan as lugha a tha 
faighinn.  A bheil sin faidhir? Dè do bheachd? 
 
 
 
Na pìosan-obrach 
 
 
Chan eil athair Parveen agus Sanjeev uabhasach toilichte leis an airgead a tha e a’ faighinn airson na 
teatha. Chan eil dragh aig a’ Cheannaiche fhad ‘s a tha esan a’ faighinn an airgid aige fhèin. 
 
Innis dhan chloinn gu bheil dùthchannan ann a tha nas fheàrr dheth na dùthchannan eile. Tha 
barrachd airgid aig feadhainn de na Riaghaltasan airson subsadaidh a thoirt seachad – dìreach 
mar a tha barrachd airgid aig feadhainn de dhùthchannan airson taic a thoirt do dhaoine nach 
eil ag obair agus do dhaoine tinn – ‘s dòcha nach eil e ceart ach sin mar a tha. 
 
 
 
Beachd–smuain a bharrachd 
 
Faodaidh an aon seòrsa deasbaid a bhith aig a’ chloinn mu dheidhinn bochdainn.  Tha tòrr 
dhùthchannan san t-saoghal a tha gu math bochd airson adhbharan eadar-dhealaichte : 
 

• Dè na h-adhbharan airson seo?  
• Dè na rudan a bharrachd a b’ urrainn dùthchannan eile a dhèanamh? 
• Am bu chòir dùthchannan eile airgead a thoirt do dhùthchannan far an robh mòr-thubaist 

nàdarra is carson?  
• An urrainn dhaibh seo a dhèanamh ma tha na tubaistean a’ tachairt tric?  
• Smaoinich air na buidhnean a tha a’ cuideachadh daoine anns na dùthchannan bochd, leithid 

a’ Chrois Dhearg.  Tha iad gu math tric ann an àiteachan glè chunnartach – an dèanadh 
iadsan an obair sin? 

 
Feumaidh a’ chlann èisteachd ri beachdan a h-uile duine. ‘S dòcha gum bu chòir ceannard a bhith air 
gach buidheann, cuideigin eadar-dhealaichte bhon turas mu dheireadh a bha iad còmhla.  Faodaidh 
cuideigin notaichean a ghabhail agus cuideigin eile aithisg a dheasachadh airson na smuaintean aca a 
chur mu choinneimh nam buidhnean eile. 
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Malairt Chothromach 1 - Duilleag-obrach 6 
 

An stòraidh aig pònair-cofaidh 

 
v  Bidh daoine anns na dùthchannan teth a’ cur nam pònairean-cofaidh agus gan reic aig 

margaidh 
 

v  Bidh Ceannaiche a’ ceannach a’ chofaidh mar pònairean-cofaidh bho tuathanaich a tha gam 
fàs agus an uair sin gan reic thall-thairis 

 
v  Bidh an cofaidh a’ tighinn an seo ann an làraidh no air bàta no plèana 

 
v  Bidh cuideigin a’ faighinn pàigheadh airson an cofaidh a chur ann am pacaidean ann am 

factaraidh 
 

v  Bidh na bùithtean-mòra a’ ceannach cofaidh bho na factaraidhean 
 
 

v  Bidh manaidsearan cafaidhean no taighean-òsta a’ ceannach cofaidh  bho bhùithtean – 
ceannaichidh iad tòrr còmhla oir tha e nas saoire 

 

Ceistean/Beachdan-smuain airson deasbad 

 
1. Cò dhe na tha an sàs ann an gnìomhachas a’ chofaidh, nad bheachd, a tha a’ dèanamh a’ 

chuid as motha den obair? 
 
 
 
 
 
 

2. Cò, nad bheachd, a bhios a’ faighinn nas lugha de phàigheadh? 
 
 
 
 
 
 

3. Cò, nad bheachd, a tha a’ dèanamh obair glè fhurasta le pàigheadh glè mhath?  ‘S dòcha gu 
bheil barrachd air aon fhreagairt air a’ cheist seo. 
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Malairt Chothromach 2 
 

Am prògram 
 
Tha naidheachd mhòr aig Anna agus Shona.  Rinn iad pròiseact mu dheidhinn tuathanachas anns an 
sgoil.  Bhuannaich iad co-fharpais a bha eadar na sgoiltean, ceangailte ris a’ phròiseict, agus fhuair 
dithis anns an sgoil agus an tidsear cothrom a dhol a null-thairis.  Thagh an sgoil Anna agus Shona 
airson a dhol a null-thairis a       dh’ fhaicinn tuathanachas mar a tha e an-sin. Tha iad a’ dol dha na h-
Ìnnseachan agus a’ fuireach còmhla ri teaghlach Parveen agus Sanjeev.  
 
 
Stadaibh far an cluinn sibh “ Co ris a bha e coltach?” . 
 
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
 
An deach tusa riamh astar fada gu àite a bha … … annasach? 

… no cunnartach? 

… doirbh faighinn ann? 

… no doirbh faighinn  às? 

Co ris a bha e coltach? 

Dè as aithne dhut mu dheidhinn nan Ìnnseanach … 

… dè cho mòr ‘s a tha an dùthaich? 

… dè na tha innte de dhaoine? 

… dè an obair a tha aca? 

…a bheil iad bochd? 

… no beartach? 

… no an dà chuid? 

Dè tha thusa a’ smaoineachadh? 
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Na pìosan-obrach 
 
 
Stadaibh far a bheil Shona ag ràdh: 
 
‘ ..cha chreid mi nach cluich mi an CD ùr a fhuair mi de cheòl Ìnnseanach.’ 
 
 
Thoir air a’ chloinn smaoineachadh ciamar a bhiodh iad a’ faireachdainn nam buannaicheadh iad co-
fharpais dhen leithid seo. 
 
A’ cleachdadh duilleag-obrach 7, faodaidh a’ chlann na smuaintean aca, mu dheidhinn co-fharpais 
dhen t-seòrsa seo a bhuannachadh, a chur sìos air pàipear: 
 

• Ciamar a bhiodh iad a’ faireachdainn mun chùis? 
• Dè an seòrsa stuth a bheireadh iad leotha gu dùthaich theth? 
 (cuir nan cuimhne nach b’ urrainn dhaibh cus a thoirt leotha) 
•  Dè na rudan a chuireadh eagal orra?  
 ( m.e. bhith air falbh bho am pàrantan, biastagan/cuileagan ‘s mar sin air  adhart) 

 
Faodaidh a’ chlann an duilleag-obrach a lìonadh a-steach leotha fhèin.  An uair sin faodaidh iad a dhol 
ann am buidhnean airson bruidhinn mu dheidhinn na h-obrach 
Bi cinnteach gu bheil a’ chlann a’ smaoineachadh mu dheidhinn na leanas: 
 

• Gu bheil iad a’ taghadh ceannard ùr airson a’ bhuidheann a stiùireadh. 
• Gu bheil iad a’ toirt cothrom dhan h-uile duine bruidhinn mun smuaintean. 
• Gu bheil iad a’ taghadh cuideigin airson notaichean a sgrìobhadh mun chòmhradh a bhios 

aca. 
• Gu bheil iad a’ taghadh cuideigin a bhruidhneas ris a’ chlas gu lèir mun chòmhradh. 

 
 
 
Stadaibh aig “ Dè na dòighean eile anns a bheil an dà shuidheachadh eadar-dhealaichte bho 
chèile?”  
 
Ceistean a’ chraoladair 
 
 

Carson a dh’fheumas Parveen a dhol dhan tobar airson bùrn?  

Agus dè na rudan eile ris a bheil sinne cleachdte nach eil aca anns na h-Ìnnseachan? 

Eadar-dhealachaidhean eadar saoghal Anna agus saoghal Parveen. 

Tha Anna a’ dol dhan sgoil ach chan eil Parveen. 

Tha aig Sanjeev ri dhol a dh’iarraidh uisge dhan tobar ach chan eil aig Shona. 

Dè na dòighean eile anns a bheil an d à shuidheachadh eadar-dhealaichte o chèile? 

 

Stadaibh a-rithist aig “ Dè do bheachd-sa?”  
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Ceistean a’ chraoladair 
 

Malairt Chothromach: An cuala tu mu dheidhinn? 

 Dè an diofar a dhèanadh i … … do na tuathanaich teatha? 

… do Pharveen? 

… do Sanjeev? 

… don bhaile aca? 

Dè do bheachd-sa 

 

 

Na pìosan-obrach 

 

Aig deireadh a’ phrògraim, tha a’ chlann a’ tilleadh dhan dùthaich aca fhèin agus a’ coimhead air ais 
air na rinn iad thall-thairis.  Tha iad a’ smaoineachadh air Malairt Chothromach agus a’ bhuaidh a tha i 
a’ toirt air beatha nan daoine.  Tha Parveen a-nis a’ dol dhan sgoil agus tha an teaghlach tòrr nas 
fheàrr dheth.   
 

Beachd-smuain a bharrachd 
 
Ann am buidhnean, faodaidh a’ chlann smaoineachadh air cothroman anns an urrainn dhaibh 
cuideachadh a thoirt do dhaoine nach eil cho math dheth.  Feumaidh iad a bhith cinnteach gun toir iad 
an aire air clann anns an dùthaich aca fhèin nach eil cho math dheth cuideachd. (Clann ann an Èis 
etc) 
 
Seo dhà no thrì phuingean air am faodadh iad smaoineachadh: 
 

• A bheil an Riaghaltas a’ toirt cus airgid do dhùthchannan eile gun guth air na trioblaidean aca 
fhèin? 

• Smaoinich air an seo: ‘Charity begins at home’ 
• Tha e cudromach gu bheil a h-uile dùthaich a’ gabhail aire mu bhochdainn san t-saoghal gu 

lèir – gu h-àraidh ma tha clann ann an cunnart. 
 
Bi cinnteach gu bheil a’ chlann gu lèir a’ cur nam puingean aca tarsainn.  Dh’fhaodadh iad deasbad 
fhosgladh mun chuspair airson beachdan a h-uile duine fhaighinn. Mu dheireadh, dh’fhaodadh a’ 
chlann gu lèir, leotha fhèin no ann am buidhnean, co-dhùnadh a sgrìobhadh le beachdan a’ chuid as 
motha dhen bhuidhinn. 
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Malairt Chothromach 2 
 
Duilleag-obrach 7 
 
Ciamar a bhiodh tu a’ faireachdainn nam faigheadh tu an cothrom a dhol air turas a-null 
thairis? Smaoinich air na rudan a chitheadh tu nach fhaca tu  
a- riamh roimhe. 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
Dè an seòrsa stuth a bheireadh tu leat?  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
Dè na rudan a chuireadh beagan eagail ort? 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
   
Smaoinich air aon rud sònraichte nach b’ urrainn dhut dèanamh às aonais 

•  
 
 
 
 
 
 
 


