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Foghar 2008 

BBC Radio nan Gaidheal 
 
 

Aonad 1: 
 

1. A’ Cur Eòlas Ort 12 Sultain 2008 
 

2. Caraidean 19 Sultain 2008 
 

 
 

Tha còraichean glèidhte air cuid dhen stuth a th’ anns na notaichean seo, ach tha cead ga thoirt mac-
samhail a dhèanamh dhiubh airson adhbharan co-cheangailte ri foghlaim. 

 
Chaidh na prògraman a’ co-mhaoineachadh le Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig agus BBC Alba. 
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Sealladh air Sìona 
 
Ro-ràdh 

San dà phrògram seo tha sinn a’ coinneachadh ri Seoc, agus a phiuthar Sùsaidh, a tha a’ 
fuireach ann an Alba, agus Peadar, balach ùr a thàinig dhan sgoil aca à Siona. Mar a tha an 
càirdeas eatarra a’ fàs, chì sinn cùisean cultair a tha coltach ri chèile agus eadar-dhealaichte 
ann an Sìona is Alba. Ann am Prògram a h-Aon, chì sinn na prìomh charactaran san sgoil agus 
chì sinn na tha eadar-dhealaichte ann an Sìona is Alba a thaobh sgoiltean is cùisean sòisealta, 
nam measg sin am poileasaidh ‘aon leanabh’ a th’ ann an Sìona. Ann am Prògram a Dhà, tha a’ 
chlann air turas gu sùtha agus cluinnidh luchd-èisteachd mu ghnèathan a th’ ann an cunnart a 
dhol à bith, an cànan Sìonach agus beul-aithris Shìona.  

 
Tha an dà phrògram a’ dèiligeadh ri càirdeas, tàlantan agus mì-thuigse cultarail tro 
chleachdaidhean agus àbhachdas.   

 
Curaicealam airson Sàr-mhathais   
 

     Luchd-ionnsachaidh soirbheachail 
Togaidh sgoilearan sgilean a leigeas leotha an smuaintean a chur an cèill agus an cur còmhla ri 
beachdan chàich.    
 
Daoine Misneachail 
Le bhith ag obair còmhla ri feadhainn eile, nithear leasachadh air fèin-mhothachadh nan 
sgoilearan nuair a chuirear luach air am beachdan is an smuaintean.   
 
Luchd-pàirteachaidh Èifeachdach 
Le bhith a’ rannsachadh an eachdraidh fhèin, cuiridh sgoilearan eòlas air an dùthaich fhèin agus 
bidh spèis aca dhi. Beachdaichidh iad air smuaintean is faireachdainnean dhaoine eile le bhith a’ 
toirt sùil air dùthchannan eile.  
 
Poball Cùramach 
Bheirear piseach air obair chruthachail sgoilearan le bhith ag obair fa-leth agus ann am 
buidhnean. Taisbeanaidh iad an obair aca do chàch sa chlas. Tha na prògraman a’ ceangal ri 
prìomh raointean Curaicealam airson Sàr-mhathais sna dòighean a leanas.   
 
 
Tha na prògraman a’ ceangal ri prìomh raointean Curaicealam airson Sàr-mhathais sna 
dòighean a leanas: 
  
Tha na prògraman a’ brosnachadh luchd-ionnsachaidh soirbheachail le bhith a’ rannsachadh 
beartas is iomadachd cànain, gu h-àraidh an ceangal ri Alba is Sìona. Tha iad cuideachd a’ cur 
nan sgoilearan gu dùbhlan agus gam brosnachadh gu bhith a’ fàs mothachail air an t-saoghal 
mun cuairt orra agus tha iad a’cur eòlas air cultaran is dòighean-beatha. 

 
Ionnsaichidh na sgoilearan sgilean labhairt is èisteachd tro bhith a’ gabhail greis mu seach agus 
tro bhith a’ toirt fiosrais air obair chàich. Mar a bhios iad a’ fàs eòlach, tuigidh iad na bu chòir 
dhaibh a ràdh agus cuin a bu chòir dhaibh ceistean a chur, gan toirt gu bhith nan daoine 
misneachail. Bu chòir gum b’ urrainn do sgoilearan a bhith pàirt a ghabhail gu h-èifeachdach 
le bhith ag èisteachd agus ag ath-nnse gu ceart na chuala iad ann an cruth iomraidh an dà chuid 
tro bhith a’ freagairt agus a’ cur cheistean. Faodaidh iad an uair sin am fiosrachadh a chuala iad 
a chur an sàs nan obair sgrìobhte. 
 
Tha structairean a’ phrògraim a’ brosnachadh na cloinne gu bhith gan giùlan fhèin mar 
shaoranaich chiallach nuair a tha iad ag obair ann am buidhnean agus a’ pàirteachadh 
bheachdan is smuaintean aig amannan sònraichte sna prògraman. Bheir seo dhaibh tuigse nas 
fheàrr air modhan-labhairt, comharrachadh-bodhaig agus ionnsachadh airson obrachadh 
còmhla ann an dòigh iomchaidh, chiallach.   
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Ceistean a’ phreasantair 

 
An dèidh gach earrainn dhen phrògram, faighnichidh am preasantair ceistean. Dh’fhaodadh gum 
biodh tu airson an cleachdadh mar bhunait airson còmhradh clas no leigeil leis a’ chloinn 
bruidhinn mun deidhinn ann an càraidean no ann am buidhnean.   

 
Nuair a bhios tu a’ suidheachadh nam buidhnean còmhraidh, dh’fhaodadh gum biodh tu airson 
‘Modal Ball-sneachda’ no ‘Modal Bogha-frois’ no na dhà a chleachdadh rè a’ phrògram.   

 
Modal Ball-sneachda 
 
Ìre a h-aon — sgoilearan ag obair nan càraidean. 
 
Ìre  a dhà — na càraidean a’ tighinn còmhla a dh’innse na fhuair iad a-mach no airson 
tòiseachadh air gnìomh a bharrachd. 

 
Modal a’ Bhogha-frois 
 
Ìre a h-aon — na sgoilearan ag obair ann am buidhnean de cheathrar, le gach buidheann air 
ainmeachadh air dath eadar-dhealaichte.   
 
Ìre  a dhà — ath-shuidhich na sgoilearan ann am ‘buidhnean bogha-frois’ le sgoilear bho gach 
dath. 



 

bbc.co.uk/foghlam 4 

Programme One - A’ Cur Eòlas Ort 
12 Sultain 2008 

 
 
Iomradh dhen phrògram 
 

Coinnichidh sinn ri na leth-aonan, Seoc agus Sùsaidh. Tha balach ùr à Siona, Peadar, air tighinn 
dhan chlas aca. Tha Sùsaidh a’ feuchainn ri bàigheil ris agus tha Seoc a’ feuchainn ri bhith 
èibhinn ach chan eil Peadar ga thuigsinn. Ionnsaichidh sinn beagan mu na h-eadar-
dhealachaidhean eadar sgoiltean ann an Alba is Sìona, nam measg sin mar a tha iad a’ dol an 
sàs ann an ceòl agus spòrs. Gheibh sinn cuideachd a-mach carson nach eil piuthar no bràthair 
aig Peadar. Tha an obair ag iarraidh air na buidhnean beachdachadh air mar a tha Peadar a’ 
faighinn air adhart san sgoil ùir agus mar a tha i eadar-dhealaichte on t-seann tè. 

 
Àm-stad. 

 
Tha Seoc agus Sùsaidh ag ionnsachadh barrachd mu fhoghlam ann an Sìona, an cuideam a tha 
ga chur air spòrs agus na h-uairean a bharrachd de dh’obair-sgoile a thathar a’ sùileachadh air 
a’ chloinn a dhèanamh aig an dachaigh, fiù ’s an dèidh deich uairean a thìde a dhèanamh san 
sgoil. 

 
Àm-stad. 
 
Gheibh sinn a-mach gu bheil Seoc agus Sùsaidh cuideachd bho dhualchas Sìonach. Tha an 
càirdeas eadar Seoc agus Peadar a’ fàs, agus tha Seoc a’ dìon Pheadair bho bhith faighinn ann 
an trioblaid. Tha an obair ag iarraidh air a’ chloinn riochd-dhealbh a dhèanamh mu bhith a’ cur 
fàilte air sgoilear ùr dhan sgoil aca.   

 
Àm-stad. 
 

Ceistean neach-aithris 
 
        -  A bheil Seac den bheachd gu bheil e cho mì-mhodhail? 
 

-  A bheil thu a’ smaoineachadh gun còrdadh e riut a bhith a’ dol dhan 
   sgoil airson 10 uairean a thìde gach latha? 

 
-  Dè tha thu a’ smaoineachadh mu dìreach aon leanabh a bhith anns  

gach teaghlach? 
 
- An urrainn Seac càil a dhèanamh ceart? 

 
- An robh fhios agad gun robh Sìona cho mòr is gun robh uimhir de dhaoine ann? 

 
- Co ris a bhiodh e coltach a bhith ag ionnsachadh Sìonais? 

 
- Dè tha thu a’smaoineahadh mun sgoil air fad a bhith a’ dèanamh eacarsaich air  raon-cluich a 

h-uile madainn? 
 

- Dè do bheachd mu obair-dachaigh? 
 

- Carson a thuirt Seac gur esan a bhris an uinneag? 
 

- A bheil thu a’ smaoineachadh gu bheil e cudromach fàilte a chur air daoine? 
 

- Ciamar a shealladh tu coibhneas do bhalach no nighean a thigeadh dhan sgoil  agad? 
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Obair 

Pàirt 1: Dùthaich ùr, sgoil ùr (Duilleag-obrach 1) 
 

Iarr air a’ chloinn smaoineachadh air mar a tha Peadar a’ faighinn air adhart san sgoil ann an 
Alba, agus mu na dh’inns e do Sheoc agus do Shìne mun t-seann sgoil aige. Bu chòir dhaibh an 
uair sin cairt-phuist a sgrìobhadh ag innse mar a tha iad a’ faighinn air adhart ann an sgoil ann 
an Sìona.   

 
Pàirt 2: Feuch spòrs! (Duilleagan-obrach 2 agus 3) 

 
Faodar an obair air na duilleagan seo a roinn. Tha a’ chlann gam misneachadh gu bhith a’ 
smaoineachadh mu gach spòrs a dh’fhaodadh iad a dhèanamh airson a bhith fiot is fallain a 
bharrachd air an ullachadh airson latha fada san sgoil, mar a tha an latha san t-seann sgoil aig 
Peadar. 
 
Bhruidhinn Peadar mun Bhliadhn’ Ùr ann an Sìona. An cuimhnich a’ chlann air prìomh 
fhiosrachadh a thug Peadar agus Teng seachad mun dath dhearg, na lanntairean agus na 
dràgoin Shìonach? Iarr orra comharradh-leabhair a dhealbh airson Bliadhn’ Ùr ann an Sìona.    
 
Pàirt 3: An dòchas gun còrd e ribh! (Duilleag-obrach 4) 
 
Tha an obair dràma seo mu bhith a’ cur fàilte air sgoilear ùr dhan chlas aca. Aon uair ’s gu bheil 
a’ chlann air an riochd-dhealbh ullachadh, bu chòir dhaibh leigeil le càch sa chlas fhaicinn, agus 
fiosrais fhaighinn ann an cruth ‘Dà Reult is Miann’. San duilleag-obrach seo, tha soirbheachadh 
a rèir ’s a bheil a’ chlann aoigheil agus a’ cur fàilte.   



 

bbc.co.uk/foghlam 6 

 
Dùthaich ùr, sgoil ùr 
 
Leig ort gun deach thu a dh’fhuireach a Shìona. Chaidh thu ann gus trèanadh a dhèanamh ann an sgoil 
spòrs shònraichte airson nan Gemannan Oilimpigeach. Chan aithne dhut an cànan agus tha thu nad aonar.   
 
Sgrìobh cairt-phuist dhachaigh ag innse dhad charaidean san t-seann sgoil agad cò ris a tha an sgoil ùr 
coltach. Inns dhad charaidean ainm na sgoile, agus dè cho fada ’s a tha latha-sgoile. Inns mu na daoine a 
choinnich thu, agus mun tidsear ùir. Dè an t-ainm a th’ oirre? Cò ris a tha i coltach? Dè bhios tu a’ dèanamh 
san sgoil? 
 

 
 
 
Gu mì-fhortanach, cha do lorg thu cairt-phuist le dealbh dhen sgoil ùir. Mar sin feumaidh tu fhèin dealbh a 
tharraing dhen sgoil airson aghaidh na cairte.   
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Feuch spòrs! 
 
Dèan dòrn le 5! An smaoinich thu air còig seòrsachan spòrs a tha muinntir Alba math air? 
’S dòcha gum bi thu airson obrachadh còmhla ri caraid airson smuaintean a tharraing còmhla. 
 

 
 
 
Dèan dealbh dhiot fhèin a’ gabhail pàirt san spòrs as fheàrr leat. 
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Feuch spòrs!  
 
Ann an Sìona, tha e cudromach a bhith a’ gabhail 
pàirt ann an spòrs. Tha a’ chlann ga dhèanamh san 
sgoil a h-uile madainn. A bheil thu fhèin? 
 
Dèan clàr-ama dhan chlas agad le spòrs airson a 
dhèanamh tràth sa mhadainn. Smaoinich dè bu 
toigh leat an clas a dhèanamh airson a bhith fallain.   

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A’ Bhliadhn’ Ùr ann an Sìona 
Tha na Sìonaich gu mòr a’ 
comharrachadh na Bhliadhn’ 
Ùire aca. Dealbhaich 
comharradh-leabhair airson 
Bliadhn’ Ùr Shìona. Smaoinich 
air na rudan a thuirt caraid 
Pheadair mun Bhliadhn’ Ùir an 
Sìona. 



 

bbc.co.uk/foghlam 9 

 

 

 
An dòchas gun cord e riut! 
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Obraich còmhla ri caraid no ann am buidheann beag. 
 
Leig ort gun robh sgoilear ùr sa chlas agad. Ciamar a chuireadh sibh 
fàilte air? Dè na rudan a dh’fheumadh tu innse mu dheidhinn na 
sgoile?   
 
Còmhla ri caraid no buidheann, dèan riochd-dhealbh sa bheil sibh a’ 
cur fàilte air sgoilear ùr dhan chlas.   
 
Faodaidh tu an liosta chuspairean seo a chleachdadh airson 
tòiseachadh, ach feuch ri mòran smuaintean eile a chur ris.   
 

 

 
 

 

 
 

Seall a-nis dhan chlas an sealladh 
air an robh thu ag obair. 
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Prògram a Dhà – Caraidean 
19 Sultain 2008 

 
Iomradh dhen phògram 
 

Tha sinn a’ coinneachadh na cloinne air cuairt-sgoile dhan t-sùtha. Tha Seoc agus Peadar a’ 
bruidhinn air co-dhiù tha sùtha math do bheathaichean no nach eil. Tha iad cuideachd a’ bruidhinn 
air na rudan a tha doirbh mu bhith ag ionnsachadh Sìonais, agus a’ smaoineachadh mu na rudan a 
dh’fhaodadh a bhith doirbh dhaibh ann a bhith ag ionnsachadh cànan ùr. Tha Peadar ag innse do 
Sheoc mu dhràgoin ann an Sìona. Tha an obair ag iarraidh air a’ chloinn smaoineachadh air 
argamaidean airson, agus an aghaidh shùthan.   
 
Àm-stad. 

 
Tha a’ chlann a’ cumail orra a’ bruidhinn air rudan a tha coltach ri chèile ann an Alba is Sìona agus 
rudan a tha eadar-dhealaichte, am biadh eadar-dhealaichte a bhios iad ag ithe agus na biorain-bìdh 
lem bi iad ag ithe ann an Sìona. Tha an obair ag iarraidh air a’ chloinn smaoineachadh air biadh 
Sìonach agus Albannach air a bheil doaine measail 

 
Àm-stad. 

 
Chaidh na pandathan ruadha air chall agus nuair a chaidh Peadar à sealladh cuideachd, bha eagal 
air Seoc agus Sùsaidh gun robh gnothach air chor-eigin aig Peadar ri na beathaichean a bhith a’ 
teiche. Nuair a chaidh an lorg slàn, sàbhailte, dh’inns Peadar dhaibh gur e Alba a-nis a dhachaigh 
ùr, ged a bhuineas e do Shìona agus, cleas nam pandathan, gu bheil e toilichte seatlaigeadh ann an 
àite ùr agus e bhith na dhachaigh dha. Tha an obair ag iarraidh air a’ chloinn smaoineachadh air mar 
a tha sinn uile a’ faicinn rudan ann an dòigh eadar-dhealaichte. 

 
Àm-stad. 
 

Ceistean neach-aithris 
 
- Dè do bheachd-sa air suthan? 

 
- Am biodh an cànan Sìonach duilich ionnsachadh? 

 
  - Am bi thusa ag ithe biadh Sìonach? 
 

- An do dh’fheuch thu riamh ri biadh ithe le biorain-ithe? 
 

- Saoil dè an diofar a tha eadar dìnnearan-sgoile an seo agus ann an   Sìona? 
 

- A bheil rud sam bith a bhios tusa ag ràdh nuair a tha rudeigin duilich  agadsa ri dhèanamh? 
 

- Dè an seòrsa leabhraichean a bhios tu a’ leughadh? 
 

- A bheil sinn uile an aon rud? 
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Obair 
 
Pàirt 1: Beathaichean ann an cunnart a dhol à bith (Duilleag-obrach 5) 

 
A’ cleachdadh a’ mhodail ‘dòrn le còig’, tha a’ chlann gam brosnachadh gu bhith a’ smaoineachadh 
mu bheathaichean a th’ ann an cunnart a dhol à bith agus smaoineachadh air adhbharan airson 
agus an aghaidh a bhith a’ cumail bheathaichean ann an sùtha 

 
Pàirt 2: Còcairean ag obair (Duilleag-obrach 6) 

 
Tha an obair seo a’ leigeil leis a’ chloinn a bhith cruthachail mun bhiadh a dh’itheas iad agus a 
chòrdas riutha. Nuair a bhios iad air crìoch a chur air na clàran-bìdh aca, dh’fhaodadh iad an 
sealltainn dha chèile agus an coimeas. A bheil iad coltach ri chèile ann an dòigh sam bith?   

 
Pàirt 3: Coltach ri chèile (Duilleag-obrach 7) 

 
San obair seo tha a’ chlann gam brosnachadh gu bhith a’ smaoineachadh mu dheidhinn mar a tha a 
tha a h-uile duine eadar-dhealaichte – ach uaireann faodaidh daoine a bhith a’ coimhead coltach ri 
duine eile no ’s dòcha gur toigh leotha na h-aon rudan. Tha iad an uair sin a’ dèanamh dhealbhan de 
na rudan as toigh leotha? A bheil seo gan dèanamh an aon rud ris a h-uile duine eile ... no eadar-
dhealaichte?    
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Beathaichean ann an cunnart a dhol à bith 
 
’S e àite math a th’ ann an sùtha airson a dhol ann airson an latha no air cuairt-sgoile. Gheibh thu faisg air 
beathaichean nach fhaiceadh tu ann an dòigh sam bith eile.   
 
Ach a bheil iad math dha na beathaichean? Tha beachdan eadar-dhealaichte aig Seoc agus Peadar air 
Sùthan.   
 
Dè do bheachd fhèin? 
 
Dèan ‘dòrn le còig’ le bhith a’ smaoineachadh air còig beathaichean a th’ ann an cunnart a dhol à bith.  

 
 
 
 
Dè tha sinn a’ ciallachadh nuair a chanas sinn gu bheil beathach ann an cunnart a dhol à bith? 
 
Leig ort gur e beathach a th’ annad a tha ann an cunnart a dhol à bith. Dèan dealbh dhen bheathach sa 
bhogsa gu h-ìosal, agus sgrìobh dè an seòrsa beathaich a th’ ann.  Smaoinich air far a bheil thu a’ fuireach 
agus na h-adhbharan a bh’ ann ’s dòcha airson a do sheòrsa bhith ann an cunnart a dhol à bith. Smaoinich 
a-nis air dà adhbhar a dh’fhaodadh e bhith na b’fheàrr dhut a bhith ann an sùtha agus dà adhbhar a bhiodh 
agad an aghaidh a bhith a’ fuireach ann an sùtha.   
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Còcairean ag obair 
Obraich còmhla ri caraid. Dèan suas dìnnear mhath 
Shìonach.  Dèan dealbh dhe na cùrsaichean as fheàrr 
leat agus inns dhad charaid mun deidhinn, agus an 
uair sin èist ri  clàr-bìdh do charaid. 
 
Dèan a-nis plana airson dìnnear bhlasta Albannach. 
Dèan dealbh dhe gach cùrsa agus inns dhad charaid 
mu  
dheidhinn a-rithist. An do thagh thu fhèin agus do 
charaid an aon chùrsa uair sam bith. 
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Coltach ri chèile 
Tha a h-uile duine againn eadar-dhealaichte, ach uaireannan bidh sinn coltach ri cuideigin eile. Glè thric 
cluinnidh sinn gu bheil sinn mar nigheanan is balaich eile, no gu bheil sinn coltach ri cuideigin san teaghlach 
again, no ri cuideigin à dùthaich eile. Glè thric ’s toigh leinn cuideachd a bhith a’ dèanamh an aon rud ri 
daoine eile.  
 
Dè as toigh leat fhèin a bhith a’ dèanamh? An toigh leath a bhith a’ leughadh, no a’ cluich còmhla ri 
caraidean, no a’ coimhead an telebhisein? 
 
Dèan dealbhan le cuid dhe na rudan as toigh leat. 
 

 
 
 
Inns a-nis do chàch sa chlas mun deidhinn. 
An toigh le gin dhed charaidean na h-aon rudan? 
A bheil seo a’ ciallachadh gu bheil iad coltach riut?   
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Ainm Deit 
       
Ciamar a chaidh dhut an-diugh? 
 
Dh’ionnsaich mi 
 

 

 
 
 
Understanding the topic 
 
Cha do thuig mi an cuspair ceart (cuir DEARG air an t-solas àrd) 
 
 
Tha rudan ann às nach eil mi cinnteach (cuir BUIDHE air an t-solas mheadhain) 
 
 
Thuig mi an cuspair gu math (cuir UAINE air an t-solas ìosal) 
 

 
Ag obair ann am buidheann, ag èisteachd ri càch agus a’ cur rudeigin a-steach 
 
 
Bha seo doirbh (cuir DEARG air an t-solas àrd) 
 
 
Chuidich mi beagan (cuir BUIDHE air an t-solas mheadhain) 
 
 
Rinn mi obair mhath ann am buidheann (cuir UAINE air an t-solas ìosal) 
  

 
Thoir dà reult dhut fhèin (airson rudan a rinn thu uabhasach math) agus miann. 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 


