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Tá Cú Chulainn ar dhuine de na pearsana is clúití i bhfinscéalaíocht 
Chúige Uladh. Is é an laoch é sa tsraith chartún chúig pháirt seo. I gcúig 
chlár cúig nóiméad lán aicsin leanaimid a eachtraí éachtacha ó aois a 
óige a fhad lena anbhás. 

Foghlaimeoidh daltaí Ardeochairchéim 1 agus Eochairchéim 2 faoi na 
mhóreachtraí in Ultaibh agus in Albain sna cláir chartúin ghairide lán 
faisnéise seo.

 Programmes

1. Óige an Laoich   
2. Mar a Fuair Sé a Ainm  
3. Grá agus Cath   
4. An Dúshlán Mór   
5. Bás an Laoich   

Curaclam T.É.

Baineann an tsraith le hábhar Cláir Staidéir T.É. sa Stair agus sa 
Bhéarla:

Ba chóir go bhfaigheadh daltaí deiseanna le scileanna cumarsáide a 
fhorbairt trí athinsint scéalta ón am a d’imigh; mar shampla, ba chóir do 
dhaltaí príomhphointí finscéil, scéal béaloidis nó scéil a athinsint ina gcuid 
focal féin, scéal Fhinn Mhic Chumhaill, cuir i gcás,nó scéal Chú Chulainn.

Thiocfadh obair sa Tíreolaíocht, san Ealaín, sa Cheol agus in TEC a 
chuimsiú i ranganna i ndiaidh na gclár.

Crógacht, dílseacht, éad, craos, trócaire, grá agus cogadh .... na 
mórthéamaí agus tuilleadh, tá siad anseo in .... Cú Chulainn.
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Áitíonn a chuid garpháistí ar Dhaidió ceann dá chuid scéalta 
Éireannacha a insint dóibh.
Aithriseann sé dóibh scéal Shéadanta (Cú Chulainn, mar is fearr 
aithne air) a chaith óige shona, saor ón scoil, go dtí gur mhothaigh sé 
go gcaithfeadh sé aghaidh a thabhairt ar a chinniúint.
Iolar a thugann le fios don ghasúr gur duine ar leith é agus go bhfuil 
sé daite ag Lúgh Lámhfhada dó a bheith ina laoch. Caithfidh sé 
gabháil go hEamhain Mhacha le hoiliúint a fháil agus le scileanna 
cogaidh a fhoghlaim. Ábhar imní do na gasúir eile é teacht ina 
measc. Glacann Conchúr Rí leis ach iarrann sé gealltanas air go 
ndéanfaidh sé freastal ar na daltaí eile. “Déanfaidh,” a deir Séadanta, 
“má dhéanann siad freastal ormsa.” Agus is mar sin a thosaigh sé ar 
a ghairm mar ghaiscíoch na finscéalaíochta.

Eochairfhocail/-coincheapa

Finscéal, gaol, dílseacht, cinniúint, béaloideas.

Roimh an chlár:

♦ Ullmhaigh na daltaí trí na smaointe sna heochairchoincheapa a   
 phlé.

♦ Iarr ar na daltaí súil in airde a choinneáil d’éin agus d’ainmhithe a  
 bhíonn le feiceáil, más gairid féin an seal, sa chlár.

I ndiaidh an chláir:

♦ Pléigí an eachtra ag tarraingt airde ar cheisteanna amhail oideachas, 
spórt, cinniúint, comhoibriú.

Óige
 an Laoich 1
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♦ Ba mhór an fear spóirt é Séadanta. Fiosraígí trí léitheoireacht, 
scríbhneoireacht, ealaín nó trí cheol, gaiscígh spóirt an lae inniu.

♦ Cruthaígí leagan stiallghreannáin ranga den scéal go dtí seo (le 
leanúint feasta más maith libh).

♦ Tá daltaí cleachtaithe le scoileanna mar áiteanna foghlama. Fiosraigh 
leo modhanna agus ionaid eile foghlama.

♦ Bileog Oibre a hAon:  Marcáil Eamhain Mhacha ar an Léarscáil, (tá 
Eamhain Mhacha in aice le Cathair Ard Mhacha)

♦ Bileog Oibre a Dó: Liostaigh na créatúir a chonaic tú in eachtra a 
haon.

    Liostaigh na hainmneacha éan agus ainmhithe a chonacthas ar an 
fhíseán.

Cuimhnigh go gcuirfear leis na bileoga oibre sna cláir ina
dhiaidh seo.

Óige
 an Laoich 1
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I ndiaidh duit an clár a fheiceáil, líon isteach na háiteanna a luaíodh ann:

Óige
 an Laoich 1
1
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1. Óige an Laoich

2. Mar a fuair sé a ainm

3. Grá agus Cath

4. An Dúshlán Mór

5. Bás an Laoich

Déan liosta d’ainmneacha éan agus ainmhithe a chonacthas ar an 
fhíseán:

Óige
 an Laoich 1
2

2. Mar a Fuair Sé a Ainm


